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WIARA APOSTOLSKA 
Gorąco walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym. Judy 3 

 

Vol. I. Nr 1 Los Angeles, Cal. , Wrzesień 1906 Subskrypcja bezpłatna 

 

Nadeszła Pięćdziesiątnica. 

 

Los Angeles odwiedzane przez przebudzenie 
biblijnego zbawienia i Pięćdziesiątnicy, jak 

zapisano w Dziejach Apostolskich 

Moc Boża poruszyła teraz to miasto jak nigdy dotąd. Pięćdziesiątnica z 
pewnością nadeszła, a wraz z nią dowody biblijne, wielu nawróciło się, 

zostało uświęconych i napełnionych Duchem Świętym, mówiących 
językami, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Sceny, które są rozgrywane 

codziennie w budynku przy ulicy Azusa, misjach i kościołach w innych 
częściach miasta, są nie do opisania, a prawdziwe przebudzenie dopiero się 

zaczęło, ponieważ Bóg pracował głównie ze swoimi dziećmi, prowadząc je 
do Pięćdziesiątnicy i kładąc podwaliny pod potężną falę zbawienia wśród 
nienawróconych. 

Spotkania odbywają się w starym kościele metodystów, który został 

częściowo przebudowany na kamienicę, pozostawiając na parterze większą 
nieotynkowaną salę przypominającą stodołę. Każdego dnia zbierało się tu 

kilkanaście osób, które wieczorami odbywały spotkania na Bonnie Brae. 
Pisarz uczestniczył w kilku z tych spotkań i będąc tak różnym od 

wszystkiego, co widział i nie słysząc żadnej mowy w językach, nazwał tę 
naukę herezją trzeciego błogosławieństwa i pomyślał, że to rozstrzygnęło 

sprawę. Nie trzeba dodawać, że pisarz był zmuszony do przepraszania i 
upokarzania się, aby osiągnąć sprawiedliwość z Bogiem. 

W krótkim czasie Bóg zaczął manifestować swoją moc i wkrótce budynek 
nie mógł pomieścić ludzi. Teraz spotkania trwają przez cały dzień i do nocy, 

a ogień płonie w całym mieście i okolicznych miejscowościach. Dumni, 
dobrze ubrani kaznodzieje przychodzą, aby „zbadać”. Wkrótce ich wysoki 

wygląd zostaje zastąpiony zdziwieniem, potem pojawia się przekonanie i 
bardzo często w krótkim czasie można je znaleźć, tarzając się na brudnej 
podłodze, prosząc Boga, aby im wybaczył i uczynił ich jak małe dzieci. 
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Niemożliwe byłoby określenie, ilu zostało nawróconych, uświęconych i 
napełnionych Duchem Świętym. Byli i codziennie wychodzą we wszystkie 
strony świata, aby głosić tę wspaniałą ewangelię. 

 

BRACIE. WEZWANIE SEYMOURA. 

Bracie. WJ Seymour w odniesieniu do swojego powołania do tego miasta 
ma do powiedzenia: 

„To boskie wezwanie przywiodło mnie z Houston w Teksasie do Los Angeles. 
Pan umieścił w sercu niektórych świętych w Los Angeles, aby napisać do 

mnie, że czuła, że Pan chce, bym przyszedł tutaj i uczynił praca i 
przyszedłem, bo czułem, że to jest prowadzenie Pana. Pan wysłał środki i 

przybyłem, aby przejąć misję na Santa Fe Street, i pewnej nocy zamknęli 
przede mną drzwi, a potem skłonił brata Robertsa, prezesa Stowarzyszenia 

Świętości, do zejścia i ustalenia doktryny chrztu z Duchem Świętym, że to 
było po prostu uświęcenie. On zszedł, a wraz z nim wielu głosicieli świętości 

głosili, że był chrzest Duchem Świętym, ale mimo to nie mieli dowodów z 
drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, ponieważ kiedy wszyscy 

uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym,mówili językami tak, jak 
mówił Duch. Po tym, jak prezydent usłyszał, jak mówię o prawdziwym 

chrzcie Duchem Świętym, powiedział, że też tego chce, i powiedział mi, że 

kiedy go otrzymam, powinienem dać mu znać. Więc otrzymałem go i dałem 
mu znać. Początek Pięćdziesiątnicy rozpoczął się od spotkania 
modlitewnego w domku pod adresem Bonnie Brae 214 ”. 

 

LIST OD BRO. PARHAM. 

Bracie. Chas. Parham, który jest przywódcą Boga w Apostolskim Ruchu 

Wiary, pisze z Tonganoxie w Kansas, że spodziewa się, że (DV) będzie w 
Los Angeles 15 września. Słysząc, że Pięćdziesiątnica przybyła do Los 

Angeles, pisze: „Raduję się w Bogu nad wami wszystkimi, moje dzieci, 
chociaż nigdy was nie widziałem; ale ponieważ znacie moc Ducha Świętego, 

jesteśmy ochrzczeni przez jednego Ducha w jedno ciało. pola zewnętrzne. 
Pragnę, o ile Bóg nie poleci inaczej, spotkać się i zobaczyć wszystkich, 
którzy mają pełną ewangelię, kiedy przyjdę. " 

 

STAROŻYTNA WIECZNA. 

Ta praca rozpoczęła się około pięć lat temu w styczniu ubiegłego roku, kiedy 
to firma ludzi pod kierownictwem Chasa. Parham, który studiował Słowo 
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Boże, czekał na Pięćdziesiątnicę w Topeka w Kanadzie. Po przeszukaniu 
całego kraju nie mogli znaleźć żadnych chrześcijan, którzy mieliby 

prawdziwą moc zielonoświątkowców. Odłożyli więc na bok wszystkie 
komentarze i notatki i czekali na Pana, studiując Jego słowo, a czego nie 

rozumieli, usiedli przed ławą i prosili Boga, aby dokonał w ich sercach przez 
Ducha Świętego. Mieli wieżę modlitewną, z której w dzień iw nocy wznosiły 

się modlitwy do Boga. Po trzech miesiącach siostra, która nauczała o 
uświęcaniu do chrztu Duchem Świętym, która przeżyła słodkie, pełne 

miłości doświadczenie i całą cielesność wyrwaną z jej serca,poczuł, jak Pan 
prowadził ją, aby położyła na niej ręce, aby otrzymać Pięćdziesiątnicę. Więc 

kiedy się modlili, Duch Święty przyszedł z wielką mocą i zaczęła mówić w 
nieznanym języku. Z tego powodu cała szkoła biblijna była głodna, a trzy 

noce później dwunastu uczniów otrzymało Ducha Świętego i prorokowało, 
a na ich głowach można było zobaczyć rozszczepione języki. Mieli wtedy 

doświadczenie, które odpowiadało drugiemu rozdziałowi Dziejów 

Apostolskich i mogli zrozumieć pierwszy rozdział Listu do Efezjan.Mieli 
wtedy doświadczenie, które odpowiadało drugiemu rozdziałowi Dziejów 

Apostolskich i mogli zrozumieć pierwszy rozdział Listu do Efezjan.Mieli 
wtedy doświadczenie, które odpowiadało drugiemu rozdziałowi Dziejów 
Apostolskich i mogli zrozumieć pierwszy rozdział Listu do Efezjan. 

Teraz, po pięciu latach, około 13 000 ludzi otrzymało tę 
ewangelię. Rozprzestrzenia się wszędzie, aż kościoły, które nie wierzą, 

popadają w odstępstwo i tracą doświadczenie, które mają. Ci, którzy są 
starsi w tym ruchu, są silniejsi i idą za nimi większe znaki i cuda. 

Spotkania w Los Angeles zaczęły się od spotkania w domku, a 
Pięćdziesiątnica przypadała tam na trzy noce. Ludzie nie mieli nic innego 

do roboty, jak tylko czekać na Pana i chwalić Go, i zaczęli mówić językami, 
tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, a Duch śpiewał przez nich pieśni. 

Spotkanie zostało następnie przeniesione na Azusa Street i od tamtej pory 

przyjeżdżają tłumy. Spotkania rozpoczynają się około dziesiątej rano i nie 

mogą kończyć się przed dziesiątą lub dwunastą w nocy, a czasami o drugiej 
lub trzeciej nad ranem, ponieważ tak wielu szuka, a niektórzy są zabijani 

pod mocą Bożą. Ludzie szukają trzy razy dziennie przy ołtarzu, a rząd za 
rzędem miejsc musi być opróżniony i wypełniony poszukiwaczami. Nie 

możemy powiedzieć, ilu ludzi zostało zbawionych, uświęconych, 
ochrzczonych Duchem Świętym i uzdrowionych z wszelkiego rodzaju 

chorób. Wielu mówi nowymi językami, a niektórzy są w drodze na obce pola 
z darem języka. Mamy zamiar uzyskać więcej mocy Bożej. 

 

Wielu odłożyło okulary i doskonale przywrócił im wzrok. Głusom 
przywrócono słuch. 
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Mężczyzna od dwudziestu lat został uzdrowiony z astmy. Wielu zostało 

uzdrowionych z powodu chorób serca i płuc. 

 

Wielu mówi, że Bóg dał wiadomość, że wstrząśnie Los Angeles trzęsieniem 
ziemi. Po pierwsze, nastąpi przebudzenie, które da wszystkim szansę na 
zbawienie. Przebudzenie teraz trwa. 

 

Pan dał dar pisania w nieznanych językach, a także dar gry na 
instrumentach. 

 

Dziewczynka, która chodziła o kulach i miała gruźlicę kości, jak deklarowali 
lekarze, została uzdrowiona, upuściła kule i zaczęła skakać po podwórku. 

 

W całym tym mieście Bóg podpala domy i schodzi, topi, zbawia, uświęca i 

chrzci Duchem Świętym. 

 

Wiele kościołów modliło się o Pięćdziesiątnicę i nadeszła 

Pięćdziesiątnica. Pytanie brzmi, czy zaakceptują to? Bóg odpowiedział w 
sposób, którego nie szukali. Przyszedł w skromny sposób jak za dawnych 
lat, urodzony w żłobie. 

 

Świeckie gazety zostały poruszone i opublikowały raporty przeciwko 

ruchowi, ale zaowocowało to tylko przyciągnięciem głodnych dusz, które 

rozumieją, że diabeł nie walczyłby z czymś, gdyby nie był w tym 
Bóg. Przyszli więc i stwierdzili, że to rzeczywiście była moc Boża. 

 

Jezus był za duży na synagogi. Głosił na zewnątrz, ponieważ w środku nie 
było dla niego miejsca. Ten ruch zielonoświątkowy jest zbyt duży, aby 

ograniczać się do jakiejkolwiek denominacji lub sekty. Działa na zewnątrz, 

łącząc wszystkich w jedną więź miłości, jeden kościół, jedno ciało 
Chrystusa. 
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Na zebrania na Azusa Street przyszedł Mahometanin z urodzenia 

Sudańczyk, który jest tłumaczem i mówi w szesnastu językach, a Pan 

przekazał mu orędzia, których nikt oprócz niego nie mógł 
zrozumieć. Zidentyfikował, zinterpretował i napisał kilka języków. 

 

Brat, który był medium spirytystycznym i który był tak opętany przez 

demony, że nie mógł odpocząć i był bliski popełnienia samobójstwa, 
natychmiast został wyzwolony z mocy demonów. Następnie szukał Boga o 

przebaczenie grzechów i uświęcenie, a teraz jest wypełniony innym 
duchem. 

 

Mała dziewczynka w wieku około dwunastu lat została uświęcona na 

niedzielnym popołudniowym spotkaniu dzieci, a wieczorem została 
ochrzczona Duchem Świętym. Kiedy była wypełniona, ci, którzy stali blisko, 
zauważyli: „Kto może wątpić w tak wyraźny przypadek mocy Bożej”. 

 

Po około półtorej godzinie młody człowiek nawrócił się, został uświęcony i 

ochrzczony Duchem Świętym, i mówił językami. Został również uzdrowiony 

ze spożycia, tak że podczas wizyty u lekarza wydawał dźwięk 
płuc. Otrzymał wiele języków, także dar proroctwa, pisał w wielu językach 
obcych i ma powołanie do obcego pola. 

 

Wiele jest proroctw wypowiedzianych w nieznanych językach i wiele wizji, 

które daje Bóg, dotyczących Jego rychłego przyjścia. Poganie muszą 
najpierw przyjąć ewangelię. Jedno proroctwo podane w nieznanym języku 

zostało zinterpretowane: „Czas jest krótki i mam zamiar wysłać dużą liczbę 
w Duchu Bożym, aby głosili pełną ewangelię w mocy Ducha”. 

 

Około 150 osób w Los Angeles, więcej niż w dniu Pięćdziesiątnicy, otrzymało 

dar Ducha Świętego i świadectwa biblijne, dar języków, a wielu zostało 
zbawionych i uświęconych, nikt nie wie ilu. Ludzie szukają ołtarza trzy razy 

dziennie i trudno jest zamknąć w nocy ze względu na poszukiwaczy i tych, 
którzy są pod mocą Boga 

 

Kiedy linie zielonoświątkowe zostaną uderzone, rozpoczyna się dawanie 

zielonoświątkowców. Odłożono setki dolarów na wysłanie misjonarzy, a 
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tysiące zostaną złożone. Żadne kolekcje nie są pobierane do wynajęcia ani 
żebranie o pieniądze. Żadne srebro ani złoto nie jest pożądane. Srebro i 

złoto są Jego własnością i mogą wykonywać swoją własną pracę. Może 
również publikować własne artykuły bez pytania o pieniądze lub cenę 
abonamentu. 

 

Na zebraniach można zauważyć, że podczas gdy niektórzy z tyłu 

sprzeciwiają się i kłócą, inni siedzą przy ołtarzu, upadając pod mocą Boga i 

ucztując z Bożych dobrych rzeczy. Te dwa duchy są zawsze widoczne, ale 
żadna opozycja nie może zabić, żadna moc na ziemi ani w piekle nie może 

powstrzymać Bożego dzieła, podczas gdy On ma poświęcone narzędzia do 
działania. 

 

Wielu otrzymało dar śpiewania i przemawiania pod natchnieniem 

Ducha. Pan daje nowe głosy, tłumaczy stare pieśni na nowe języki, daje 
muzykę śpiewaną przez aniołów i ma niebiański chór śpiewający 

harmonijnie tę samą niebiańską pieśń. To piękna muzyka; na spotkaniach 
nie są potrzebne żadne instrumenty. 

 

Brat z Nazaretu, który przyjął chrzest Duchem Świętym we własnym domu 

w rodzinnym wielbieniu, próbując o tym opowiedzieć, powiedział: „To był 
chrzest miłości. Taka obfita miłość! Takie współczucie wydawało się prawie 

zabić mnie swoją słodyczą ! Ludzie nie wiedzą, co robią, kiedy się temu 
przeciwstawiają. Diabeł nigdy nie dał mi słodyczy; zawsze próbował skłonić 
mnie do potępienia ludzi. Ten chrzest napełnia nas boską miłością ”. 

 

Dar języków jest dany wraz z poleceniem: „Idźcie na cały świat i głoście 

ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Pan dał języki nieuczonym, greckiemu, 

łacinie, hebrajskiemu, francuskiemu, niemieckiemu, włoskiemu, 
chińskiemu, japońskiemu, zulusowi oraz językom afrykańskim, hinduskim 

i bengalskim, a także dialektom Indii, czipei i innym językom Indian, 
Eskimosów, głuchoniemy język i faktycznie Duch Święty mówi przez Swoje 
dzieci wszystkimi językami świata. 

 

Pewien kaznodzieja mówi, że Bóg pokazał mu dwadzieścia lat temu, że 

Boski plan dotyczący misjonarzy polegał na tym, że mogli otrzymać dar 

języków przed udaniem się na zagraniczne tereny lub w drodze. Powinno 
to być znakiem dla pogan, że poselstwo pochodzi od Boga. Dar języków 
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może być używany tylko wtedy, gdy Duch daje wypowiedź. Nie można się 
tego nauczyć jak języków ojczystych, ale Pan dowolnie przejmuje kontrolę 
nad narządami mowy. To jest dobitnie przesłanie Boże. 

 

Podczas spotkania w Monrowii kaznodzieja, który kiedyś był używany przez 

Boga w zespołach Zielonych Świąt pod przywództwem Vivian Dake, ale 

ostygł, został odzyskany, uświęcony i napełniony Duchem Świętym. Kiedy 
moc Boża zstąpiła na niego, klęczał za nim jego ośmioletni syn. Chłopiec 

wcześniej szukał i uzyskał czyste serce, a kiedy Duch Święty zstąpił na jego 
ojca, również padł na niego, a jego ręce zaczęły się trząść i śpiewał w 
językach. 

 

Bracie. Campbell, brat Nazarejczyka, lat 83, który przez 53 lata służył Panu, 

przyjął chrzest Duchem Świętym i dar języków we własnym domu. Jego 

syn, który był lekarzem, został wezwany i przyszedł sprawdzić, czy jest 
chory, ale znalazł go tylko szczęśliwego w Panu. Nie tylko starzy mężczyźni 

i starsze kobiety, ale chłopcy i dziewczęta otrzymują Pięćdziesiątnicę. Viola 
Price, mała osierocona dziewczynka w wieku ośmiu lat, otrzymała dar 
języków. 

 

Pani Lucy F. Farrow, namaszczona przez Boga służebnica, która przybyła 

jakieś cztery miesiące temu z Houston w Teksasie do Los Angeles, 

przynosząc pełną Ewangelię i którą Bóg bardzo wykorzystał, kładąc ręce na 
wielu, którzy przyjęli Pięćdziesiątnicę i dar języków powrócił teraz do 

Houston, w drodze do Norfolk w stanie Wirginia. To jest jej stary dom, który 
opuściła jako dziewczynka, sprzedana w niewolę na południu. Pan, którego 

czuje, teraz woła ją z powrotem. Siostra Farrow, br. WJ Seymour i Bro. JA 
Warren byli trzema, których Pan wysłał z Houston jako posłańców pełnej 
ewangelii. 

 
Strona 2 
 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 
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RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Wszelkie komunikaty należy kierować do wiary apostolskiej, 312 Azusa 

Street. 
Ponieważ nie mamy płatnej listy abonamentowej, nie przysługują nam 

opłaty pocztowe drugiej kategorii. Papiery zostaną wysłane na dowolny 
adres w potrzebnych ilościach, w miarę jak Pan zapewni środki. 

 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ. 

Oznacza przywrócenie wiary raz przekazanej świętym - dawnej religii, 

zebrań obozowych, przebudzeń, misji, pracy ulicznej i więziennej oraz 
wszędzie jedności chrześcijan. 

Nauczanie o pokucie Marka 1:14, 15. 

Boski smutek za grzech, przykład - Mat. 9:13. 2 Kor. 7, 9, 11. Dz 3,19. Dz 
17:30, 31. 

O wyznaniu grzechów Łukasza 15:21 i Łukasza 18:13. 

Porzucenie grzesznych sposobów Iz. 55: 7. Jonasza 3: 8. Prz. 28:13. 

Restytucja - Ezek. 33:15. Łukasza 19: 8. 

I wiara w Jezusa Chrystusa. 

Pierwsza praca - Usprawiedliwienie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez 
który otrzymujemy przebaczenie grzechów. Dz 10:42, 43. Rzym. 3:25. 

Drugie dzieło Uświęcenie jest drugim dziełem łaski i ostatnim dziełem 
łaski. Uświęcenie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez który On nas 

uświęca. Jana 17:15, 17. „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest 
prawdą”. 1 Tes. 4: 3; 1 Tes 5,23: Hebr. 13:12; Hebr. 2:11; Hebr. 12:14. 

Uświęcenie jest oczyszczaniem, aby uczynić świętym. Uczniowie zostali 
uświęceni przed dniem Pięćdziesiątnicy. Dokładne studium Pisma Świętego 

odkryje, że tak jest teraz. „Czyści jesteście dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was” (J 15: 3; 13:10); a Jezus tchnął na nich Ducha 

Świętego (Jan 20:21, 22). Wiesz, że nie mogliby otrzymać Ducha, gdyby 
nie byli czyści. Jezus oczyścił i wyciągnął wszelkie wątpliwości ze swojego 
Kościoła, zanim powrócił do chwały. 
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Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy nad uświęconym życiem; więc 
kiedy je otrzymujemy, mamy te same dowody, które otrzymali uczniowie 

w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2: 3,4), mówiąc nowymi językami. Zobacz też 
Dzieje 10:45, 46; Dz 19: 6; 1 Kor. 14:21. „Albowiem za dni waszych 

wykonam dzieło, w które nie uwierzycie, choćby wam to powiedziano” - 
Hab. 1: 5. 

Poszukiwanie uzdrowienia. - Musi wierzyć, że Bóg jest w stanie 

uzdrawiać. 15:26: „Ja jestem Panem, który cię uzdrawia”. Jakuba 
5:14; Psa. 103: 3; 2 Królów 20: 5; Matt. 8:16, 17; Marka 16; 16, 17, 18. 

Musi wierzyć, że Bóg jest w stanie leczyć. „Oto Ja jestem Pan, Bóg 
wszelkiego ciała; czy jest coś, co jest dla Mnie zbyt trudne” - Jer. 32:27. 

Zbyt wielu pomyliło łaskę uświęcenia z nadaniem Mocy lub chrztem Duchem 

Świętym; inni przyjęli „namaszczenie trwające” na chrzest i nie zdołali 
osiągnąć chwały i mocy prawdziwej Pięćdziesiątnicy. 

Krew Jezusa nigdy nie zmyje żadnego grzechu między człowiekiem a 
człowiekiem, który mogą naprawić; ale jeśli nie możemy naprawić zła, Krew 
łaskawie przykrywa. (Mat. 5:23, 24). 

Nie walczymy z ludźmi ani kościołami, ale staramy się zastąpić martwe 
formy, wyznania i dzikie fanatyzmy żywym, praktycznym 

chrześcijaństwem. „Miłość, wiara, jedność” to nasze hasła, a „Zwycięstwo 

przez Pokutującą krew” - nasz okrzyk bojowy. Boże obietnice są prawdziwe. 
Powiedział: „W kilku sprawach bądź wierny, a nad wieloma ustanowię cię 

władcą”. Z małej garstki chrześcijan, którzy stali pod krzyżem, gdy 
nadeszły próby i zniechęcenia, Bóg wzbudził potężne zastępy. 

 

Wydawca w Salem w stanie Oregon, wielebny ML Ryan, pisze: „Kiedy 

skończyłem czytać w Twoim liście o tym, co Bóg robił w Los Angeles, 
upadłem na kolana i zadałem Bogu w agonii pękającą duszę wdzięczności; 

wielką i błogosławioną chwyciło mnie przekonanie i wybiegłem z biura 
krzycząc i chwaląc Boga. Ogień poraził moją duszę. Potem czytałem innym 

cudowne dzieła Boże w Los Angeles, a mały tłum zebrał się wokół mnie; oni 
też zapalili się duch w liście, a niektórzy krzyczeli, a niektórzy płakali. 

 

Uczniowie oczekiwali, że Jezus ustanowi Swoje tysiącletnie królestwo 

podczas swego pierwszego przyjścia i spodziewali się, że będzie panował z 
Nim w Jerozolimie. Zapytali Go, kiedy wychodzili na Górę Oliwną: „Panie, 

czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?”. Powiedział: „Nie do 
was należy poznanie czasów i okresów, które Ojciec posiada w swojej 

własnej mocy, ale otrzymacie moc po zstąpieniu na was Ducha 
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Świętego”. Kiedy otrzymali chrzest Duchem Świętym, nauczał ich rzeczy, 
które mają nadejść. Moi drodzy, nie zastanawiajcie się przez 

teoretyzowanie, ale pozostańcie w Jerozolimie, a Duch oświeci słowo Boże 
i ujrzycie je takim, jakie jest. On objawi całe słowo od Genesis do 
Objawienia. 

 

Cenne pojednanie. 

Dzieci Boże, uczestnicy cennego zadośćuczynienia, badajmy i zobaczmy, co 
w tym jest dla nas. 

Pierwszy. Poprzez odkupienie otrzymujemy przebaczenie grzechów. 

Druga. Otrzymujemy uświęcenie przez krew Jezusa. „Dlatego też Jezus, 

aby poświęcić lud własną krwią, cierpiał bez bramy”. Uświęceni od 
wszelkiego grzechu pierworodnego, stajemy się synami Bożymi. „Albowiem 

zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, wszyscy z 
jednego; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi”. Hebr. 2:11. 

(Wydaje się, że Jezus wstydziłby się nazywać ich braćmi, gdyby nie byli 
uświęceni). Wtedy nie będziecie się wstydzić mówić ludziom i demonom, że 

jesteście uświęceni i prowadzicie czyste i święte życie wolne od grzechu, 

życie który daje ci władzę nad światem, ciałem i diabłem. Diabeł nie lubi 
tego rodzaju świadectw. Dzięki temu cennemu zadośćuczynieniu mamy 

wolność od wszelkiego grzechu, chociaż żyjemy na tym starym 
świecie,wolno nam siedzieć w niebie w Chrystusie Jezusie. 

Trzeci. Uzdrowienie naszych ciał. Choroby i choroby są niszczone przez 

cenne zadośćuczynienie Jezusa. O, jak powinniśmy szanować rany Jezusa, 
bo „Jego ranami jesteśmy uzdrowieni”. Jak powinniśmy czcić to drogocenne 

ciało, które Ojciec poświęcił i posłał na świat, nie tylko oddzielone, ale 
naprawdę uświęcone, duszę, ciało i ducha, wolne od chorób, chorób i 

wszystkiego od diabła. Ciało, które nie znało grzechu ani choroby, zostało 

dane za te nasze niedoskonałe ciała. Jest to pokuta nie tylko za uświęcenie 
naszych dusz, ale także za uświęcenie naszych ciał z dziedzicznych chorób. 
Nie ma znaczenia, co było we krwi. 

Każda kropla krwi, którą otrzymaliśmy od naszej matki, jest nieczysta. 
Choroba rodzi się w dziecku, tak jak w dziecku rodzi się grzech 

pierworodny. Zamanifestował się, aby zniszczyć dzieła diabła. Każda 
choroba pochodzi od diabła. 

Człowiek w ogrodzie Eden był czysty i szczęśliwy i nie znał choroby, dopóki 
ten nieświęty gość wszedł do ogrodu, a potem cały jego organizm został 

zatruty i płynął we krwi całej ludzkiej rodziny przez wieki, aż Bóg przemówił 
do jego ludzi i powiedzieli: „Ja jestem Panem, który cię uzdrawia”. Dzieci 
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Izraela praktykowały boskie uzdrowienie. Dawid, po uzdrowieniu z 
reumatyzmu (być może w jaskiniach, gdzie ukrywał się przed 

prześladowcami), zeznał, mówiąc: „Błogosław, duszo moja, Pana i 
wszystko, co jest we mnie, błogosław jego święte imię, które przebacza 

wszystko nieprawości, który leczy wszystkie choroby twoje. " Dawid 
wiedział, co to znaczy być uzdrowionym. Uzdrawianie trwało z ludem 

Bożym, aż serce Salomona zostało odwrócone przez obce żony, a on 
wprowadził czarną sztukę i media,i zaczęli się narzekać na znajome duchy. 

Bóg był ich uzdrowicielem, ale kiedy stracili Ducha, zwrócili się do ramienia 
ciała, aby znaleźć coś, co wyleczy ich choroby. 

Dzięki Bogu, mamy wśród nas żywego Chrystusa, który leczy nasze 
choroby. On wyleczy każdą sprawę. Prorok powiedział: „Jego ranami 

jesteśmy uleczeni” i spełniło się, gdy przyszedł Jezus. Także „On zniósł 
nasze boleści” (co oznacza chorobę, jak mówią nam tłumacze). A jeśli Jezus 

nosił nasze choroby, dlaczego mielibyśmy je znosić? Tak więc otrzymujemy 
pełne zbawienie przez zadośćuczynienie Jezusa. 

Czwarty. I otrzymujemy chrzest Duchem Świętym i zapalamy uświęcone 

życie. Otrzymujemy Chrystusa na tronie i koronowany w naszych 
sercach. Wynieśmy Chrystusa na świat w całej Jego pełni, nie tylko w 

uzdrowieniu i zbawieniu od wszelkiego grzechu, ale w Jego mocy, by mówić 

wszystkimi językami świata. Potrzebujemy trójjedynego Boga, aby nam to 
umożliwić. 

My, którzy jesteśmy posłańcami tego cennego odkupienia, powinniśmy 

głosić wszystko o usprawiedliwieniu, uświęceniu, uzdrowieniu, chrzcie 
Duchem Świętym i znakach po nim. „Jak mamy uciec, jeśli zaniedbamy tak 

wielkie zbawienie?” Bóg potwierdza teraz swoje słowo, udzielając znaków i 
cudów, aby podążać za głoszeniem pełnej ewangelii w Los Angeles. WJ 
Seymour. 

 

DOBRE WIADOMOŚCI. 

Ludzie z całego kraju wysyłają listy z zapytaniami, słysząc, że 
Pięćdziesiątnica przybyła do Los Angeles. Niektórzy pokonali duże 

odległości i twierdzą, że nie powiedziano im połowy. W tym artykule 
odpowiadamy na pytania, ponieważ nie można by do każdego 
napisać. Dusze są głodne w całym kraju. 

 

JĘZYKI JAKO ZNAK. 
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Człowiek jest stworzeniem upadłym i jako takie nie może otrzymać rzeczy 
z królestwa niebieskiego, ponieważ są one duchowe i „są dla niego 

głupstwem”. Musi narodzić się na nowo, aby zrozumieć Boga i Jego słowo. 
Bóg to rozpoznaje i przez wszystkie wieki dawał znaki i cuda, aby obudzić 
człowieka z jego duchowej śmierci i skierować go na poszukiwanie Boga. 

Jeśli przejdziecie do Marka 16:14, przeczytacie, co następuje: „Potem 
ukazał się jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i zganił ich swoją niewiarą i 

zatwardziałością serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli 
później zmartwychwstał. " Widzicie, że po tym, jak ci ludzie byli osobiście 

z Jezusem przez około trzy lata i byli świadkami Jego potężnej mocy w 

wskrzeszaniu umarłych i dokonywaniu wszelkiego rodzaju cudów, w kilka 
godzin po Jego ukrzyżowaniu, pozwolił Szatanowi zatwardzić ich serca i 

napełnij ich niewiarą. Oni również zostali uświęceni, jak czytamy w 
Ewangelii Jana 17:17, Jezus modlił się: „Poświęć ich w prawdzie twojej, 

słowo twoje jest prawdą”. Ta modlitwa została niewątpliwie wysłuchana, 
ponieważ Jezus nigdy nie modlił się na próżno. Jana 15: 3 czytamy: „Teraz 

jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was”.W Ewangelii 
Jana 20:22 czytamy: „A gdy to powiedział, tchnął na nich i powiedział im: 

Przyjmijcie Ducha Świętego”. Porównując ewangelię Marka, o której mowa 
powyżej, z tym przesłaniem Jana, które właśnie zacytowałem, wierzymy, 

że oba słowa Jezusa zostały wypowiedziane na tym samym spotkaniu 
uczniów i po tym, jak zganił ich za zatwardziałość serca, tchnął na nich 

Święte Duch, aby je podtrzymać do Zesłania Ducha Świętego. Zostali 
namaszczeni, tak jak wiele uświęconych dusz poszukuje dzisiaj prawdziwej, 

osobistej Pięćdziesiątnicy.wierzymy, że oba słowa Jezusa zostały 

wypowiedziane na tym samym spotkaniu uczniów i po tym, jak zganił ich 
za zatwardziałość serca, tchnął na nich Ducha Świętego, aby podtrzymał 

ich aż do Pięćdziesiątnicy. Zostali namaszczeni, tak jak wiele uświęconych 
dusz poszukuje dzisiaj prawdziwej, osobistej Pięćdziesiątnicy.wierzymy, że 

oba słowa Jezusa zostały wypowiedziane na tym samym spotkaniu uczniów 
i po tym, jak zganił ich za zatwardziałość serca, tchnął na nich Ducha 

Świętego, aby podtrzymał ich aż do Pięćdziesiątnicy. Zostali namaszczeni, 
tak jak wiele uświęconych dusz poszukuje dzisiaj prawdziwej, osobistej 
Pięćdziesiątnicy. 

Jezus w tym czasie również powiedział do nich (Ew. Marka 16:16, 17): „Kto 

uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. I te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. wypędzają 

diabły, nowymi językami mówić będą. " Mówi się tutaj o wierze i chrzcie 
oraz o znaku lub dowodzie danym, aby udowodnić, że posiadasz tę wiarę i 

chrzest. To Pismo wyraźnie oświadcza, że te znaki MUSZĄ towarzyszyć 
tym, którzy wierzą. 

W listach Pawła do Koryntian czytamy również, że mówi on o dziewięciu 

szczególnych darach w Duchu Świętym. Szukając również słowa, 
odkrywamy, że osiem z tych darów znajdowało się w kościele przed dniem 
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Pięćdziesiątnicy, a dar języków w tym dniu był mocą, która zaskoczyła 
tłumy. 

„Otóż, kiedy to rozległo się za granicą, zebrał się tłum i zmieszał się 

(czytaniem na marginesie, zmartwiony), ponieważ każdy słyszał, jak 
przemawiali w jego własnym języku. oto nie wszyscy, którzy mówią 

Galilejczykami, a jak słyszymy każdy w swoim języku, w którym się 
urodziliśmy? I wszyscy byli zdumieni i zwątpili, mówiąc jeden do drugiego: 

Cóż to ma znaczyć? ludzie są napełnieni winem, a Piotr, wstając z 
jedenastoma, podniósł głos i rzekł do nich: Mężowie Judei i wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy, niech wam to wie i słuchajcie moich słów. ci nie są 

pijani, jak przypuszczacie, skoro jest tylko trzecia godzina dnia. Ale to jest 
to, co powiedział prorok Joel: "I stanie się w dniach ostatecznych, mówi 

Bóg, wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i córki będą 
prorokować, a wasi młodzieńcy będą mieli wizje, a wasi starcy będą śnić 
sny. " - Dzieje 2: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

W Ewangelii Łukasza 24:49 Jezus powiedział swoim uczniom: „Pozostańcie 
w Jerozolimie, aż zostaniecie obdarzeni mocą z wysokości”. 

„A gdy się z nimi zebrali, rozkazali im, aby nie wychodzili z Jerozolimy, ale 
czekali na obietnicę Ojca, który, jak mówi, słyszeliście o mnie. z Duchem 

Świętym już za kilka dni. A gdy się zebrali, pytali go, mówiąc: Panie, czy w 
tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? I rzekł do nich: Nie wam godzi 

wiedzieć. czasy lub okresy, które Ojciec ustanowił we własnej mocy, lecz 
otrzymacie moc po zstąpieniu na was Ducha Świętego i będziecie Mnie 

świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i w najdalsza część ziemi ”- Dz 1: 
4-8. 

Przestrzegali tego polecenia, a Dzieje Apostolskie 2: 4 mówią: „I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak 
jak Duch im mówił”. Widzimy tutaj, że WSZYSCY mówili innymi językami. 

Jeśli teraz przejdziesz do Dziejów Apostolskich 10 i przeczytasz historię 
Piotra i Korneliusza, zobaczysz, że mówienie językami było dla Piotra 

znakiem lub dowodem, że poganie otrzymali Ducha Świętego. Piotr głosił 
Słowo, a oni zostali oczyszczeni przez Słowo, jak uczniowie przed dniem 

Pięćdziesiątnicy. To była trudna do przyjęcia dawka dla Piotra, ponieważ był 
Żydem i został nauczony, że poganie to psy i nieczyści. Wcześniej Bóg dał 

Piotrowi wizję wielkiego prześcieradła spuszczonego z nieba, pełnego 

wszelkiego rodzaju nieczystych zwierząt, z poleceniem „Wstań Piotrze, 
zabijaj i jedz”. Głoszenie Jezusa poganom było częścią jedzenia, ale Piotr 

był posłuszny, a potem nastąpiły znaki zielonoświątkowe (Dz. Ap. 10:46): 
„Słyszeli bowiem, jak mówią językami i wielbią Boga”. 

Jeśli teraz przejdziesz do Dziejów Apostolskich 19: 1-6, przekonasz się, że 

około dwadzieścia dziewięć lat po Pięćdziesiątnicy Paweł znalazł w Efezie 
uczniów, którzy nie otrzymali Pięćdziesiątnicy. Głosił Słowo i wyjaśnił im ich 
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wielkie przywileje w ewangelii: „A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na 
nich Duch Święty, i mówili językami i prorokowali” (Dz. Ap. 19: 6). 

Jakże wielu z nas było głupich w jasnym świetle Słowa Bożego. Uciekaliśmy 

z błogosławieństwami i namaszczeniami z Bożą mocą, zamiast czekać, aż 
nadejdą biblijne dowody na Pięćdziesiątnicę. 

 

Siostra Wettosh, niemiecka siostra z Pasadeny, która rok temu była w 

ciemnościach romanizmu i cierpieniu fizycznym, ale która została cudownie 
ocalona i uzdrowiona, została ochrzczona Duchem Świętym, otrzymała dar 

języków i została wyszedł, aby nieść tę Ewangelię. Jej celem było Reno w 
Nevadzie. 

 

Los Angeles, 12 sierpnia 1906 r. To zaświadcza, że moja córka, pani SP 

Knapp, z Avenue 56 i Alameda, została uzdrowiona z konsumpcji przez 
Boga w powyższym dniu, a Duch Boży działał w odpowiedzi na modlitwę i 

przez ubogich Meksykański Indianin. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
zapytaj Franka Gaila z Troy Laundry, róg 14th i Main w Los Angeles. 

 

Podczas spotkania w domkach na Morton Ave., Elisian Heights, kilka dusz 

zostało ochrzczonych Duchem Świętym, a brat George Hock, który był ślepy 
na kamień od ponad półtora roku, został uratowany, a następnie otrzymał 

wzrok . Teraz potrafi czytać, a jego krewni i przyjaciele, którzy nie wierzyli, 
są zdumieni i publikują ją wszędzie. 

 

Laski, kule, butelki z lekarstwami i szklanki są odrzucane, gdy Bóg leczy. To 

jest bezpieczna droga. Nie ma potrzeby trzymania w pobliżu starej kuli lub 
butelki z lekarstwem, gdy Bóg cię uzdrowi. Niektórzy, zatrzymując jakiś 

taki sprzęt na pamiątkę, kusili się, by ich użyć ponownie i stracili 
uzdrowienie. 

 

Jezus powiedział: „Wierz mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, albo wierz 

mi ze względu na samo dzieło”. Pokazuje znaki w Los Angeles, a jednak 
pewne wątpliwości, tak jak zrobił to Philip. Jeśli nie możesz tego zrozumieć, 

po prostu weź słowo Boże. Powiedział: „Te znaki będą towarzyszyć tym, 
którzy wierzą: w imię moje diabły wyrzucać będą; nowymi językami mówić 

będą; węże będą chwytać; a jeśli będą pić jakąkolwiek rzecz śmiercionośną, 
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to im nie zaszkodzi; włóż ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. " Uwierz dla 
samej pracy. Bóg potwierdza swoje słowo znakami, które mu towarzyszą. 

 

Młody człowiek, który rok temu był w łańcuchu, jest teraz ochrzczony 
Duchem Świętym i głosi wszędzie. Był katolikiem, ale Bóg zabrał mu cały 

romanizm. Mówi katolikom, aby zdobyli własne Biblie, a protestantom, aby 

dotrzeć do Boga i nie polegać na kaznodziejach. Jest potężnie zbudowanym 
młodym mężczyzną, ale Bóg tak wyrwał mu walkę, że kiedy został uderzony 

i opluty w twarz, poszedł do domu i był tak szczęśliwy, że modlił się przez 
całą noc i powiedział, że kocha ludzi, którzy prześladują go bardziej, niż 
gdyby prosili go, aby się za nich modlił. 

 

Podczas głoszenia Duch Święty upadł na kaznodzieję, a on zerwał się na 

równe nogi, krzycząc „Alleluja!”. i natychmiast wypowiedziane 

językami. Posługuje się językiem Zulu i wieloma językami płynniej niż 
angielskim i interpretuje tak, jak mówi. Od tego czasu Pan użył go, by 

poruszyć całe miasto. Jest wypełniony boską miłością. Jego rodzina 
najpierw bała się zobaczyć go mówiącego językami, myśląc, że postradał 

zmysły, ale kiedy jego żona i dzieci poczuli współczucie i boską miłość, które 
Duch Święty wkłada w ludzkie serca, powiedzieli: „Papa nigdy nie był tak 
rozsądny jego życie." 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

OD MISJONARZA DO AFRYKI 

Bracie. SJ Mead, wysłany do Afryki przez biskupa Taylora w 1885 roku, 

uczestniczy w spotkaniach od kilku tygodni. Ma do powiedzenia na temat 
postępowania Boga z nim: 

„Moje serce chwali Boga, śledząc kierownictwo Jego błogosławionego Ducha 
w minionym ćwierćwieczu, kiedy po raz pierwszy starałem się poznać i 

wypełnić Jego błogosławioną wolę. Moje wezwanie do Afryki w 1884 roku; 
błogosławiona myśl o wyjściu Jego imię, tak pełne pociechy i zwycięstwa, 

a jednak moje wezwanie do mojej ojczyzny i cywilizacji jest wspanialsze i 
błogosławione. Zejście w ciszy w obecności Ducha Świętego i pozwolenie 

mu nauczać i pokazywać mi, co chciałby wiem o Jego mocy i 
wszechobecności. Uznałem to za tak prawdziwe, że On jest całą miłością, 
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„iw Nim nie ma żadnej ciemności.” Moja dusza jęczy dziś rano, aby Duch 
Święty miał doskonałą kontrolę nad Swoją świątynią. Często przeszkodzić 

błogosławionym zalotom i mocy Jego miłości krzyżowymi prądami naszego 
ludzkiego umysłu i myśli. Niech Bóg pomoże nam być małymi we własnych 

oczach,nie pragnę dużo służyć, ale kochać Go całym sercem, umysłem i 
siłą. To właśnie prostota Jego miłości w naszych sercach dokonuje dzieła 

wśród pogan. Drogie dzieci Chama wyciągają ręce z powodu miłości, która 
objawia się w synach Bożych. Często łzy napływają mi do oczu, gdy myślę 

o ich prostocie i dobroci dla nas w latach naszego pobytu wśród nich. 
Pewnego razu, gdy schodziliśmy na naszą doroczną konferencję, sto mil od 

miejsca, w którym się znajdowałem w Malange, często spotykaliśmy 
niewolnicę, z którą nocowaliśmy, która okazała nam wiele życzliwości. Ona 

słuchała opowieści o Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata, i mówiła: 
Powiedz mi to jeszcze raz, a potem ja to powtórzę, a ona powie: opowiedz 

to jeszcze raz; potem powiedziała: Powiedz mi to na palcach. Powiedziałem 

jej,Podnieś rękę. Schyliłem jej pierwszy palec i powiedziałem: To znaczy, 
że Syn Boży umarł za ciebie, przelał Swoją krew za twoje grzechy; teraz 

pochyl drugi palec, to znaczy, jeśli w to uwierzysz, zaprowadzi cię do 
swojego domu, gdzie nie ma śmierci ani płaczu, bicia ani bólu; teraz pochyl 

trzeci palec, to znaczy jeśli nie uwierzysz, będziesz zmuszony żyć w krainie 
smutku, bólu, śmierci i płaczu na wieki wieków. Powtarzała to w kółko i 

mogliśmy zobaczyć, jak prawda dociera do jej serca. Straciliśmy ją z oczu 
na długi czas; jej wioska została spalona, jej ludzie wyprowadzili się, a ona 

postradała zmysły. Pewnego dnia przy wejściu do kompleksu w Misji 
wybuchło zamieszanie. Widziałem tę samą niewolnicę wbiegającą na 

podwórko, prowadzącą za rękę małego chłopca. Na początku jej nie 
znałam, a ona krzyknęła:Nie znasz mnie? Zapamiętałem moją lekcję na 

palcach ”, a ona powtórzyła mi ją i powiedziała:„ Teraz wiem, że to, co 
powiedziałeś o Synu Bożym, jest prawdą. Spójrz na mojego chłopca - 

ciągnęła go jedną ręką. „Umierał na ospę i poprosiłem tego samego Jezusa, 

aby go uzdrowił, i On to zrobił”. Chwała Bogu, mogła głosić podstawową 
prawdę ewangelii więcej dusz w Afryce niż ja. Bracie mój, gdyby nasza 

miłość i wiara były prostsze, by wziąć Boga za Jego słowo, nasze życie 
byłoby pełne słońca i rozjaśniło by i rozjaśniło ciemne miejsca, które grzech 

spowodował na pięknej ziemi Bożej. "gdy ciągnęła go jedną ręką. „Umierał 
na ospę i poprosiłem tego samego Jezusa, aby go uzdrowił, i On to zrobił”. 

Chwała Bogu, mogła głosić podstawową prawdę ewangelii więcej dusz w 
Afryce niż ja. Bracie mój, gdyby nasza miłość i wiara były prostsze, by wziąć 

Boga za Jego słowo, nasze życie byłoby pełne słońca i rozjaśniło by i 
rozjaśniło ciemne miejsca, które grzech spowodował na pięknej ziemi 

Bożej. "gdy ciągnęła go jedną ręką. „Umierał na ospę i poprosiłem tego 
samego Jezusa, aby go uzdrowił, i On to zrobił”. Chwała Bogu, mogła głosić 

podstawową prawdę ewangelii więcej dusz w Afryce niż ja. Bracie mój, 
gdyby nasza miłość i wiara były prostsze, by wziąć Boga za Jego słowo, 

nasze życie byłoby pełne słońca i rozjaśniło by i rozjaśniło ciemne miejsca, 

które grzech spowodował na pięknej ziemi Bożej. "grzech spowodował na 
pięknej ziemi Bożej. "grzech spowodował na pięknej ziemi Bożej. " 
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Bóg wezwał br. Miód i żona z centralnej części Afryki do Los Angeles na 
dzień Pięćdziesiątnicy. Rozpoznają niektóre używane języki jako dialekty 
Afryki. Kiedy Bóg w pełni ich wyposaży, powrócą do pracy z miłością. 

 

NO BOTTOM. 

W dzisiejszych czasach spotykamy wiele uczciwych dusz, które ulegają 

złudzeniu, że popełniły niewybaczalny grzech. Następujący incydent 
powinien być dla takich zachętą. 

Dziecko Boże zostało zaatakowane przez wroga sugestią, że zostało 
opuszczone przez Boga i popełniło niewybaczalny grzech. Była wtedy na 

polu misyjnym na południu, oddzielona od innych chrześcijańskich 
pracowników; i bez żadnej widocznej przyczyny arcywróg, który kusił 

naszego Zbawiciela, powiedział jej, że Bóg jej nienawidzi. Słowa „Bóg cię 
nienawidzi” wydawały się nieustannie wykrzykiwać jej w uszach i nie mogła 

od tego uciec. Straciła wiarę i uwierzyła wrogowi, nie znając jego mocy. 
Następna sugestia brzmiała: „Utop się w rzece”. Stała patrząc w ciemną 
wodę, ale myśl o swojej ukochanej matce sprawiła, że się odwróciła. 

Wróciła do swojego pokoju i rzuciła się na ziemię, zasnęła i śniła. Wydawało 

się, że jest na łodzi, na której wszyscy oprócz niej radowali się i chwalili 
Boga. Słyszała, jak kapitan woła do pilota: „Zanurz głębiny i porównaj to z 

miłością Boga”. Głębokie brzmiały, a wezwanie powróciło: „Nie ma dna! Nie 
ma dna!” Obudziła się w oceanie Bożej miłości, minęła cała ciemność i 

wołanie dzwoniło jej w uszach: „Bez dna!”. Od tamtej pory od lat pracuje 
nad Ewangelią po obu stronach oceanu. 

 

Młoda dama, która weszła na spotkanie niezbawiona, podeszła do ołtarza 

podczas kazania z głębokim przekonaniem i została uratowana w około pięć 
minut. Zanim ten wieczór się skończył, została uświęcona i ochrzczona 

Duchem Świętym, miała dar języka chińskiego i śpiewała po chińsku w 
Duchu. Jej matka poszła za nią do ołtarza i również została zbawiona, 

uświęcona, ochrzczona Duchem Świętym i uzdrowiona z astmy i chorób 
serca, które według lekarzy były nieuleczalne. 

 

DWA DZIEŁA ŁASKI I DAR ŚWIĘTEGO DUCHA. 

Głosimy starą pokutę, dawne nawrócenie, dawne uświęcenie i dawny 

chrzest Duchem Świętym, który jest darem mocy nad uświęconym życiem, 
a Bóg dorzuca dar języków. 
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1. Usprawiedliwienie dotyczy naszych rzeczywistych grzechów. Kiedy 
idziemy do Niego i odpokutujemy, Bóg zmywa z naszych serc wszelką winę 

i zanieczyszczenie, a my stajemy się usprawiedliwieni jak nowe niemowlę, 
które nigdy nie popełniło grzechu. Nie mamy potępienia. Możemy chodzić 

z Jezusem i żyć świętym życiem przed Panem, jeśli postępujemy według 
Ducha. 

2nd. Uświęcenie jest drugim i ostatnim dziełem łaski. Gdy jesteśmy 

usprawiedliwieni, mamy do stoczenia dwie bitwy. Jest grzech wewnątrz i 
grzech na zewnątrz. Wewnątrz toczy się wojna, spowodowana starym, 

odziedziczonym grzechem. Kiedy Bóg przynosi słowo „Taka jest wola Boża, 

nawet wasze uświęcenie”, powinniśmy przyjąć to słowo, a wtedy krew 
przyjdzie i usunie odziedziczony grzech. W twojej duszy wszystko jest 

niebiańskie; jesteś synem Bożym. Duch Boży świadczy w twoim sercu, że 
jesteś uświęcony. 

3rd. Duch zaczyna się wtedy i tam prowadzi nas do chrztu Duchem 

Świętym. Teraz, jako syn Boży, powinieneś wejść w zadatek swego 
dziedzictwa. Kiedy będziesz miał wyraźne świadectwo o dwóch dziełach 

łaski w swoim sercu, możesz otrzymać ten dar Boży, który jest darem bez 
skruchy. Módlcie się o moc Ducha Świętego, a Bóg da wam nowy 

język. Napełnienie Duchem Świętym jest przywilejem każdego. To jest dla 
każdego wierzącego dziecka. 

 

ŚWIADECTWO EWANGELISTY TW McCONNELL. 

Około 28 lat temu poszedłem na spotkanie, aby to przerwać, a Pan mnie 

rozerwał. Nigdy nie mogłem wątpić w moje nawrócenie. Zostałem wezwany 
do głoszenia, ale odmówiłem i przez wiele lat próbowałem uciec od tego 

powołania. W końcu posłuchałem Pana i zacząłem dla Niego pracować, ale 
nie głosiłem. Pan poświęcił moją duszę. Potem zacząłem głosić. Jakieś dwa 

lata później Pan ukazał mi się we śnie. Tak napełnił mnie Swoim Duchem, 
że ludzie przez jakiś czas nie mogli stanąć przede mną. Kilka dni później 

powiedział mi, abym zrezygnował ze swoich interesów i przedstawił swoje 
pragnienia Jemu, a nie człowiekowi. Posłuchałem. Pan zaspokajał każdą 

moją potrzebę i był ze mną na spotkaniach przebudzenia i uzdrawianiu 

wielu, o których się modliłem. Ale słyszałem, że ludzie otrzymują Ducha 
Świętego i mówią językami. Przyjechałem do Los Angeles, żeby zbadać,i 

przekonał się, że to fakt, i gorliwie zaczął szukać Pana w celu chrztu 
Duchem Świętym. A Pan, znając moje serce, przyszedł, wziął mnie w 

posiadanie i przemówił moim językiem. Chcę powiedzieć każdemu: 
wystawiajcie Boga na próbę, a nigdy nie odmówicie chrztu Duchem 
Świętym. 
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TEN SAM STARY SPOSÓB. 

O pracy w Los Angeles powiedziano, że „urodził się w żłobie i 

zmartwychwstał w stodole”. Wielu chwali Boga za stary budynek 
przypominający stodołę przy ulicy Azusa i zwykłą starą deskę, przy której 

klęczeli w trocinach, kiedy Bóg ich zbawił, poświęcił i ochrzcił Duchem 

Świętym. Ci, którzy znają Boga, odczuwają Jego obecność, gdy tylko 
przekraczają próg. - Czy z Nazaretu może wyjść coś dobrego? "Przyjdź i 

zobacz." To jest Nazaret w Los Angeles. Niektórzy przybyli z długich 
odległości do tego miejsca, kierowani przez Pana, a pokorni zawsze byli 

bardzo błogosławieni. Praca rozpoczęła się wśród kolorowych ludzi. Bóg 
ochrzcił Duchem Świętym kilka uświęconych kobiet myjących, które były 

przez Niego często używane. Pierwszą białą kobietą, która otrzymała 
Pięćdziesiątnicę i dar języków w Los Angeles, była p.Evans, który obecnie 

pracuje w Oakland. Od tego czasu przybyły tłumy. Bóg nie robi różnicy w 
narodowości, Etiopczycy, Chińczycy, Hindusi, Meksykanie i inne 
narodowości modlą się razem. 

 

WIARA WIARA PIĘCIOSTRONNA. 

Jest kilkunastu chrześcijańskich pracowników, którzy poświęcają swój czas 
na zbawienie dusz, powołani przez Boga z innych zawodów, aby poświęcić 

swój czas na modlitwę z chorymi, głoszenie kazań, pracę z duszami przy 
ołtarzu itp. Wierzymy w linię wiary chrześcijańskich pracowników i żadne 

kolekcje nie są pobierane. Przez cztery miesiące spotkania odbywały się 
nieprzerwanie, a mimo to pracując dniem i nocą, bez torebki i torby, 

wszyscy pracownicy byli dobrze utrzymani i zaopatrzeni w żywność i 
ubrania. Pracownicy, którzy otrzymali wezwania do obcych krajów, 

wychodzą, a Pan zapewnia środki bez konieczności przedstawiania. Ci, 
którzy dają, dają tak, jak mówi do nich Pan i nie chcą, aby ich imiona były 

wymieniane. W tych ostatnich dniach jest to kiepski czas, aby gromadzić 
skarby na ziemi. Kiedy Pan mówi,jest to błogosławieństwo dla tych, którzy 
są Mu posłuszni, ale nie pożądamy niczyjego złota ani srebra, ani szaty. 

Siostra, która została wezwana do Oakland, została poddana próbie wiary 

co do jej ceny, ponieważ zbliżał się czas, a ona jej nie otrzymała. Tej nocy 
została porwana przez Ducha i kiedy Pan przyprowadził ją z powrotem, 

dotarły do niej słowa: „Jeśli mogę cię nieść po Los Angeles bez ciała, zabiorę 
cię do Oakland bez opłaty”. Tak więc tego dnia otrzymała pieniądze. 

 

OGIEŃ SPADAJĄCY NA HERMON. 
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Hermon to mała osada Wolnych Metodystów położona na wzgórzach w 
pobliżu Los Angeles. Na odbywających się tam spotkaniach modlitewnych 

Duch Święty w cudowny sposób objawił swoją obecność. Ludzie kościoła w 
dużej mierze trzymają się z daleka, ale Bóg obala wszelki sprzeciw. 

Na spotkaniu, które niedawno odbyło się w chatce niedaleko kościoła, jedna 

z sióstr została ochrzczona Duchem Świętym na ganku. Leżała w mocy 
Bożej przez jakieś dwie godziny, wielbiąc Boga i mówiąc w nieznanym 
języku. 

Dwie noce później, podczas kolejnego spotkania modlitewnego w domku, 

dom był przepełniony ludźmi. Spotkanie trwało do pierwszej w nocy. Pięciu 
zostało ochrzczonych Duchem Świętym, a trzech zostało 

uświęconych. Dwie siostry pozostawały pod mocą Bożą aż do pierwszej po 
południu, mówiąc i śpiewając w nieznanych językach. Śpiew można było 

usłyszeć ponad wzgórzami. To porusza ludzi, a Bóg uczyni cuda w tym 
miejscu. Nie uznaje on stworzonych przez człowieka wyznań, doktryn ani 
klas ludzi, ale „chętni i posłuszni będą jeść z dobra ziemi”. 

 

WALCZ O WIARĘ. 

Naszym przywilejem jest szczera walka o władzę, która znajdowała się we 
wczesnym kościele apostolskim - aby ludzie zostali natychmiast uzdrowieni 

i natychmiast zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Moc Boża spadnie na 
ludzi w tym mieście. Chce ludzi, którzy uwierzą w Niego i będą wierzyć. 

Wiara porusza Boga, to jedna rzecz, która sprawia, że Bóg się spieszy, kiedy 
może zdobyć wiarę. Kiedy umieścili Pawła i Sylasa w filipińskim więzieniu, 

szli z radością. Śpiewali i modlili się, a o północy Bóg wysłuchał ich modlitw 
w niebie i potrząsnął ziemią, aż otworzyły się drzwi. Strażnik zadrżał i 

zamierzał odebrać sobie życie. Wpadł w przekonanie i co się stało? Wszyscy 
zostali uratowani. Wierzę, że ci ludzie wierzyli w Boga. Kiedy wzywali Boga, 

coś się wydarzyło.Kiedy otrzymamy tę doskonałą wiarę? Pan właśnie teraz 
przygotowuje Swój lud do pracy, którą zamierza wykonać. Przeszliśmy od 

tego bardzo daleko. Diabeł nie lubi patrzeć, jak wracamy, ale Bóg 
nadejdzie. 

 

MILLENIUM. 

Przez te 6000 lat walczyliśmy z grzechem i szatanem. Wkrótce będziemy 

mieli resztę 1000 lat. Odpoczniemy po 6000 lat trudu za 1000 lat 
panowania. To będzie wiek tysiąclecia. (Judy 14,15). Święci, którzy mają 

udział w pierwszym zmartwychwstaniu, powrócą z Jezusem i zapanują nad 
nie uwielbioną ludzkością. (Obj. 20: 4). Nasze miejsce będzie wyższe niż 
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aniołowie, ponieważ jesteśmy uczestnikami Jego boskiej natury i Jego 
nieśmiertelności, a aniołowie to po prostu czyste duchy. Możemy iść i 

przyjść, tak jak Jezus, kiedy zmartwychwstał. Możemy zniknąć z pola 
widzenia i przejechać miliony mil w ciągu sekundy. Paweł modlił się, aby 

Efezjanie wiedzieli: „Jaka jest niezmierna wielkość jego mocy dla nas, 
wierzących, według dzieła swej potężnej mocy, której dokonał w 

Chrystusie, kiedy wskrzeszał Go z martwych.„Będziemy„ podobni Jego 
chwalebnemu ciału ”(Flp 3:21). Będziemy mieli ten sam przywilej, jaki miał 

On, gdyż„ będziemy podobni do niego ”. Będziemy świecić jak słońce w 
królestwie Ojcze nasz, będziemy na obrazie niebieskim. 

To jest czas, kiedy lew i cielę będą razem leżeć, a małe dziecko ich 
prowadzi. (Iz 11: 6-9). To jest czas, kiedy Bóg da jakieś dwa miasta do 

panowania i jakieś dziesięć, a dwunastu apostołów będzie panować nad 
dwunastoma pokoleniami Izraela. 

W wieku tysiąclecia zaznamy wielkiej chwały; ale będzie to jeszcze większa 

chwała, gdy Szatan zostanie osądzony i wrzucony do jeziora ognia; a cisi, 
usprawiedliwione dusze, odziedziczą ziemię i będziemy żyć w nowym niebie 

i w Nowym Jeruzalem, a Jezus przekaże królestwo w ręce Ojca swego i 
zasiądzie wśród braci, i będziemy mieć to samo chwała, jaką Jezus miał u 

swego Ojca przed założeniem świata. Bóg będzie wszystkim we wszystkich 
i zostaniemy pochłonięci przez nieśmiertelność. (I Kor. 15:24). 

To cudowne, jak Bóg posłał swego Syna, aby wziął małe robaki i przemienił 
nas w chwałę i nieśmiertelność. Nie wiemy, co to znaczy, dopóki nie 

zaczniemy szukać Boga. „Kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, tak 
jak On jest czysty”. Musimy dążyć do doskonałości i świętości, przyjąć 

chrzest Duchem Świętym, a nie poprzestać na tym, ale iść do doskonałości 
i dojrzałości. Bóg może nas nauczyć wielu rzeczy, kiedy pozostajemy 
pokorni u Jego stóp. 

11 sierpnia mężczyzna z centralnej części Meksyku, Hindus, był obecny na 

spotkaniu i słyszał niemiecką siostrę mówiącą w jego języku, który dał jej 
Pan. Zrozumiał i dzięki przesłaniu, które Bóg dał mu przez nią, został 

najszczęśliwszy nawrócony, tak że ledwo mógł powstrzymać swoją 
radość. Wszyscy Anglicy, których znał, to Jezus Chrystus i Alleluja. Zeznał 

w swoim ojczystym języku, który został zinterpretowany przez mężczyznę, 
który należał do tego plemienia Indian. Ten szorstki Indianin, pod mocą 

Ducha, został poprowadzony i położył ręce na kobiecie ze zboru, która 
cierpiała z powodu konsumpcji, a ona została natychmiast uzdrowiona, 
wstała i złożyła świadectwo. 

 

Duch podąża za krwią. 
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Jezus powiedział: „Teraz jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was”. Oczyszczenie miało miejsce przed chrztem 

zielonoświątkowym. Jezus powiedział tamtej nocy, zanim został wydany: 
„Teraz jesteście czyści, ale nie wszyscy”. (Wiedział, że Judasz miał w sobie 

diabła). Uczniowie zostali uświęceni przed Pięćdziesiątnicą, ponieważ słowo 
Boże jest prawdziwe. Wiemy, że już dawno temu zostali usprawiedliwieni, 

gdyż powiedział: „Nie radujcie się, że diabły są wam poddane, ale cieszcie 
się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Wiemy, że zostali uświęceni, 

kiedy Jezus modlił się za nich, ponieważ modlitwy Jezusa nie musiały być 
wysłuchane w przyszłości, ale zostały wysłuchane właśnie tam. Powiedział: 

„Oni nie są ze świata, tak jak ja nie jestem ze świata”. Nie tylko zostali 
uświęceni, ale w pewnym stopniu otrzymali Ducha Świętego,ponieważ 

tchnął na nich w górnym pokoju i powiedział: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. 
Niektórzy odkładają to, że zostali uświęceni dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Ale wiemy, że Duch podąża tylko za krwią. Serce musi być czyste, zanim 

Duch Święty zostanie obdarzony mocą z wysoka. Dziełem Ducha Świętego 
nie jest spalanie odziedziczonego grzechu i cielesności, nie jest on naszym 

Zbawicielem. To krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Uczniowie 
zostali oczyszczeni i uświęceni i siedzieli i czekali, aż zstąpi na nich Duch 

Święty.Dziełem Ducha Świętego nie jest spalanie odziedziczonego grzechu 
i cielesności, nie jest on naszym Zbawicielem. To krew oczyszcza nas z 

wszelkiego grzechu. Uczniowie zostali oczyszczeni i uświęceni i siedzieli i 
czekali, aż zstąpi na nich Duch Święty.Dziełem Ducha Świętego nie jest 

spalanie odziedziczonego grzechu i cielesności, nie jest on naszym 
Zbawicielem. To krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Uczniowie 

zostali oczyszczeni i uświęceni i siedzieli i czekali, aż zstąpi na nich Duch 
Święty. 

Wiemy również, że Korneliusz był czysty, bo kiedy Pan spuścił prześcieradło 
przed Piotrem, powiedział: „Co Bóg oczyścił, nie nazywaj was pospolitym”, 

czyli nieczystym. Duch Święty zstąpił na nich jak na początku, a oni mówili 
językami i prorokowali. 

 

OBIETNICA WCIĄŻ DOBRA. 

Sto dwudziestu osób w dniu Pięćdziesiątnicy zostało ochrzczonych Duchem 
Świętym zgodnie z obietnicą. Nawróceni Filipa podczas przebudzenia na 

Samarytaninie zostali ochrzczeni Duchem Świętym, kiedy Piotr i Jan 
przybyli z Jerozolimy i głosili im doktrynę. Domostwo Korneliusza otrzymało 

ten sam dar mocy, co świadczy o tym, że obietnica została również 

rozszerzona na pogan. Znowu do kościoła w Koryncie jest przekazany zapis 
wypełnienia obietnicy. O tym, że Kościół apostolski miał cudowną moc, 

świadczy jego niezwykły wzrost, a także zapis Słowa. Dziś mamy obietnicę 
takiej samej mocy. A co z jego spełnieniem? 
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Ale czy Paweł nie przepowiedział, że te rzeczy powinny zostać usunięte? 
Pozwól nam zobaczyć. I Cor.13: 8 miłość nigdy nie zawodzi: czy będą 

proroctwa, one zawiodą; czy będą języki, ustaną; czy będzie wiedza, 
zniknie. Czasami, nie zatrzymując się, aby dowiedzieć się, kiedy to nastąpi, 

dochodzimy do wniosku, że te rzeczy zostały usunięte. Musimy tylko 
przeczytać następne dwa wersety, aby było jasne. „Po części bowiem 

poznajemy, po części prorokujemy. A kiedy nadejdzie to, co doskonałe, 
wtedy to, co jest po części, zostanie usunięte”. Paweł znał tylko częściowo, 

częściowo prorokował, a językami tylko częściowo mówił; ale kiedy 
nadejdzie to, co doskonałe, wtedy zniknie wiedza, proroctwo i języki Pawła. 

Jeśli mają zostać zgładzeni w tym wielkim i godnym uwagi dniu 
Pańskim,muszą istnieć, kiedy On przyjdzie. Boska miłość nigdy nie zawodzi. 

Ale kiedy przyjdzie, te inne rzeczy zawiodą. Boskie obietnice muszą trwać 
do chwili, gdy przez słowo Boże zostaną wycofane. 

Na początku XVIII wieku wśród francuskich protestantów miały miejsce 
cudowne przejawy mocy Ducha, którym towarzyszył Dar Języków. Wcześni 

kwakrzy otrzymali ten sam potężny bodziec religijny i mieli Dar Języków. 
Kościół irwingów, około 1830 r., Przyjął chrzest Duchem Świętym i mówił 

innymi językami. W szwedzkim odrodzeniu w latach 1841-43 miały miejsce 
te same przejawy Ducha, a także Dar Języków. W odrodzeniu irlandzkim w 

1859 roku jest zapis mocy Ducha w zdobywaniu dusz i mówieniu językami 
przez mężczyzn i kobiety napełnionych Duchem. (W odniesieniu do 

powyższych faktów, moim autorytetem jest History of the Christian Church 
Biskupa Hursta, tom 1). Biskup Taylor zostawił zapis, że zabrał młodą damę 

do pracy w pewnym plemieniu w Afryce,i zostawił swoje nauczanie przez 

tłumacza; ale wróciła dwa miesiące później i zastała ją płynnie głoszącą w 
ojczystym języku, ale go nie nauczyła. 

 

Pijak został przekonany na spotkaniu ulicznym i podniósł rękę, prosząc o 
modlitwę. Modlili się, aby diabeł napoju został wyrzucony i apetyt 

zniknął. Przyszedł na spotkanie i został zbawiony, uświęcony i ochrzczony 

Duchem Świętym, a po trzech dniach od chwili, gdy był pijany, mówił 
nowym językiem i wychwalał Boga w dniu Pięćdziesiątnicy. Prawie siebie 
nie zna. 

 

Siostra została uzdrowiona ze spożycia, gdy została jej tylko część 

płuca. Leżała w transie przez trzy dni i widziała niebo, piekło i 

niewypowiedziane rzeczy. Otrzymała Pięćdziesiątnicę i dar języków i czuje 
się wezwana do obcego kraju. 
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Głoszenie o restytucji z dawnych czasów należy do Pana. Ludzie spłacali 

stare długi, naprawiali zło, usuwali urazy itp. Ktoś, kto został uratowany od 

picia, przyznał się do zbrodni i zaproponował, że zapłaci karę. Ludzie żyjący 
na cudzołóstwie lub w których jedna ze stron miała żyjącego męża lub żonę, 
rozstali się, a Bóg cudownie wylewa swojego Ducha na tę linię rzeczy. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

DOŚWIADCZENIE W ZAUFANIU BOGU DLA 
POTRZEB. 

Kiedy pierwszy raz wyszedłem z drewna po tym, jak Pan pokazał mi, żebym 

Mu zaufał, poprosiłem Pana o drewno, ale drewno nie przyszło. Pan pokazał 
mi, że nie mogę prosić o to, co już mam. Jeśli w beczce była mąka, nie 

mogłem prosić o mąkę, dopóki jej nie będzie. Zszedłem tego ranka do 

piwnicy i znalazłem kilka twardych sęków, które zostały odłożone na bok i 
miały dość drewna na ten dzień. Następnego ranka poprosiłem Pana o 

drewno. Drewno nie przyszło. Zebrałem wystarczająco dużo kawałków i 
frytek na ten dzień. 

Następnego ranka poszedłem do Pana i powiedziałem: „Ojcze, nie ma już 

kawałków i wiórów, nie mamy drewna. Wyślij drewno”. Poszedłem do 
miasta i zapomniałem o nim. Nie myślałem o tym, dopóki nie wróciłem do 

domu, a moja córka powiedziała: „Tato, kto przyniósł drewno?”. 
Powiedziałem jej, że „nie potrzebuje kłopotów, Pan go ześle”. Ale ona 

powiedziała: „Ktoś przyniósł drewno, kim był, przez którego to wysłałeś?” 

Myślałem, że żartuje, ale powiedziała: „Zajrzyj do pudełka i do piwnicy”. 
Zszedłem na dół i znalazłem już duży ładunek drewna do pieca i tylko taką 
długość, której użyliśmy w naszym piecu. 

Od jakiegoś czasu nie wiedziałem, kto przyniósł drewno; ale pewnego dnia 
podczas spotkań w South Seattle pewien mężczyzna zaprosił mnie do 

domu, a podczas kolacji powiedział: „Chcę ci powiedzieć, co mi się 
przydarzyło. Przechodziłem przez most z ładunkiem drewna. Moja żona 

wypisałem zestawienie niektórych rzeczy, które musieliśmy mieć, i 
potrzebowałem karmy dla moich koni. Woziłem ten ładunek drewna, aby 

zdobyć artykuły spożywcze i paszę. Kiedy byłem na moście i nikogo w 

pobliżu, słyszałem głos powiedział za mną i tuż nade mną: „Zabierz to 
drewno do McConnell”. Rozejrzałem się wokół i nie było nikogo w pobliżu. 

Powiedziałem: „Nie mogę zanieść tego drewna do McConnell, muszę mieć 
artykuły spożywcze i nakarmić” i pojechałem dalej. Głos powtórzył: 
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„Zabierz to drewno do TW McConnell. Powiedziałem: „Jak mogę zanieść to 
drewno do McConnell;Muszę mieć te artykuły spożywcze i karmę dla moich 

koni. A za trzecim razem głos przemówił i był tak silny, że mnie 
przestraszył, i odpowiedziałem: „No cóż, zrobię to”, bo wierzyłem, że to 
mówi Pan. Nikogo nie było w pobliżu. 

„Poszedłem i zapytałem, w końcu zajrzałem do katalogu i dowiedziałem się, 
gdzie mieszkasz. Pojechałem do domu i wyładowałem drewno, a następnie 

wróciłem do domu tak szybko, jak mogłem, załadowałem trochę drewna, 
które miałem i pojechałem z powrotem do miasta sprzedałem drewno, gdy 

tylko dotarłem do miasta, kupiłem paszę i artykuły spożywcze i od tego 
czasu prosperowałem jak nigdy dotąd. " 

TWM 

 

OGIEŃ SPADAJĄCY NA OAKLAND 

Grupa pracowników opuściła Los Angeles i udała się do Oakland. Wszyscy 
są ochrzczeni Duchem Świętym i mówią językami. Oni są Bro. GW Evans i 

żona, siostra Crawford, br. Johnson, Louisa Condit i Bro. Manley, redaktor 
Household of God. Bracie. Manley przyjechał z Oakland specjalnie po to, by 

zobaczyć ruch, ale Pięćdziesiątnicę otrzymał dopiero po powrocie. Raporty 
przywiezione przez br. Evans mówią, że setki ludzi były przy ołtarzu, wielu 

nawróciło się, zostało uświęconych i uzdrowionych, a trzydziestu otrzymało 
Pięćdziesiątnicę i mówi językami. Wychwalać Boga! Święci z Los Angeles 
cieszą się, słysząc dobre wieści. 

Pewien dżentelmen przyszedł i powiedział: „Przez osiemnaście długich lat 

cierpiałem paraliż, jeśli możesz cokolwiek zrobić, czy położysz na mnie 
ręce? Zanim się o niego modlono, wezwał lekarza, aby był świadkiem. Pan 
ulżył temu człowiekowi jego cierpienia w obecności lekarza. 

Minister w mieście został wychowany po ośmiu latach cierpień. 

Modlono się o człowieka, który był głuchy i powiedział, że nie słyszał przez 

połowę swojego życia. Bóg natychmiast dał mu słuch, kiedy został 
namaszczony i modlił się o niego. Był praktykującym lekarzem w 

Oakland. Waży od trzech do czterystu funtów. Pan upuścił go na podłogę i 
dał mu Pięćdziesiątnicę. 

 

PAN go wysyła. 

Zielonoświątkowy misjonarz wyjechał do obcych krajów, br. Thos. P. 

Mahler, młody człowiek narodowości niemieckiej. Oprócz znajomości kilku 
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ma dar języków. Wyjechał stąd do San Bernardino. Może jechać przez 
Alaskę, Rosję, Norwegię i Niemcy do celu w Afryce. Kiedy nasz brat 

wyjeżdżał, br. Post mówił o swoim powołaniu i przekazał orędzie w językach 
w odniesieniu do br. Mahlera, co zinterpretował następująco: „Namaściłem 

tego drogiego Duchem moim i jest on dla mnie wybranym naczyniem, aby 
głosić ewangelię wielu i cierpieć męczeństwo w Afryce”. Oczekujemy, że od 

naszych braci usłyszymy raporty o czynach Bożych. Nasze modlitwy idą za 
nim. 

 

SZABLONY WZNIESIENIA. 

Świeckie gazety mówią: „Ci ludzie kupują swoje szaty wniebowstąpienia”. 
Teraz nie jest naszym miejscem, aby odrzucać jakiekolwiek doniesienia, ale 

ponieważ porusza to temat szat wniebowstąpienia, wierzymy, że kupimy je 

od Jezusa, ponieważ powiedział: „Kup ode mnie *** szaty”. Wierzymy, że 
zbliża się czas wniebowstąpienia, kiedy „Sam Pan zstąpi z nieba z 

okrzykiem, głosem archanioła i trąbą Bożą, a umarli w Chrystusie powstaną 
pierwsi; potem my, którzy żyjemy i pozostaniecie razem z nimi w 

chmurach. " (1Tes.4: 16,17). Nie powstaniemy na spotkanie z Nim w 
grobowych szatach ani w żadnej ziemskiej szacie. Zostawimy ich tak, jak 

zrobił to Jezus, opuszczając grobowiec. Jan bowiem widział leżące płótno, 
„a Piotr szedł za nim”widzi, jak leżą lniane szaty i chustę, która była na jego 

głowie. ”A jednak Jezus był ubrany, gdy Go spotkali uczniowie. ręce, 
nadające się oblubienicy Chrystusa do noszenia na dziedzińcach nieba. 

Szaty, które miał na sobie Jezus po zmartwychwstaniu, mogły pojawiać się 
i znikać oraz przechodzić przez zaryglowane drzwi i ściany. Nie było takich, 

jakie noszone są na ziemi. Wielu dumnych ze swoich ubrań sprzedaje swoje 
pierworództwo za miskę polewki i nie wie, co tracą. Nie ma znaczenia, jak 

uboga może być nasza odzież, Pan zna tych, którzy są gotowi i wszyscy 
wewnątrz chwalebni. 

 

DOBRE WIADOMOŚCI Z DANVILLE, VA. 

Brat i siostra AG Garr, byli przywódcy pracy Burning Bush w Los Angeles, 
zostali potężnie ochrzczeni Duchem Świętym i otrzymali dar języków, 

zwłaszcza języka Indii i dialektów. Bracie. Garr potrafił modlić się „przez” 

rodem z Indii w swoim własnym języku, bengalskim. Siostra Garr również 
mówiła po chińsku. W lipcu opuścili Los Angeles i udali się na wschód przez 

Chicago, gdzie spotkali się z przywódcami Burning Bush, a następnie do 
Danville w stanie Wirginia, gdzie nauczali głodnych dusz. Stamtąd udadzą 
się do Indii, DV 
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W liście od br. Garr dowiadujemy się, że Bóg szanuje Swoją cenną 
ewangelię w cudowny sposób, odzyskując, uświęcając i napełniając 

Duchem Świętym prawie wszystkich członków starego zespołu Burning 
Bush. Brat pisze, że kiedy mówili językami, ludzie byli tak pewni chrztu 
zielonoświątkowego, że chorzy byli natychmiast uzdrawiani. 

 

JĘZYKI PRZEKONUJĄ GRZESZNIKÓW. 

Poniżej przytaczamy następujący fragment z wiary apostolskiej 
opublikowanej przez br. Chas. Parham w Baxter, Kan. 

„Niezwykły incydent dotyczący Bożej mocy poszukiwawczej odnotowano w 

Melrose, w stanie Kanadzie, podczas przebudzenia, które zostało 
zorganizowane przez niektórych młodych ludzi w tym miejscu. 

„Moc Ducha Świętego była silnie manifestowana na spotkaniach poprzez 

mówienie nieznanymi językami. Miasto i okolica bardzo skrytykowały to, 
więc główny lekarz, który znał kilka różnych języków, został nakłoniony do 

udania się do spotkania, aby potępić całość jako fałsz. Panna Tuthill, w 
nieznanym sobie języku, ale znanym mu jako Włochem, wypowiedziała 

jego pełne imię, którego nikt w mieście nie znał, oprócz siebie, opowiadając 

mu o tym, co wydarzyło się w swoje życie dwadzieścia lat temu, aż do chwili 
obecnej, aż zawołał o litość i padł na kolana, szukając Boga. 

„Znalazł pełne zbawienie następnego dnia i jest teraz wierzący w 

'Ewangelię', której nauczał Jezus, a także w moc Ducha Świętego, który 
został nam dany, abyśmy świadczyli o żyjącym Chrystusie. Teraz mówi, że 

wolałby módlcie się za chorych niż dawajcie narkotyki i poważnie myśli o 
porzuceniu swojego zawodu i przystąpieniu do pracy Pańskiej. 

„Wiele drogocennych dusz zostało zbawionych, uświęconych i ochrzczonych 
Duchem Świętym w wyniku głoszonego słowa pod mocą namaszczenia 
Ducha”. 

 

ŚPIEW DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Piosenka w nieznanym języku została zinterpretowana w następujący 
sposób: 

„Razem rozbrzmiewa całe niebo, chwała 

Bogu naszemu i Królowi. 
Niech ziemia przyłączy się do naszej pieśni uwielbienia 
I rozbrzmiewa przez wszystkie dni”. 
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ZWYCIĘSTWO PO UKRZYŻOWANIU. 

Pomyśl, co wisiało w tej doniosłej godzinie, którą wycierpiał Jezus. Żadna 

godzina w całej historii nie była obarczona takimi wiecznymi 
zainteresowaniami. To była decydująca godzina, a On był chętnym ofiarą. 

Powiedział: „Co mam powiedzieć, Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny? Ale z 
tego powodu przyszedłem na ten świat”. W życiu każdego mężczyzny i 

każdej kobiety jest kluczowa godzina. Ktoś może teraz spojrzeć na swój 
krzyż, ich Getsemani. Czy powiesz: „Ojcze, ocal mnie od tej godziny?” 

Znasz błogosławieństwo, które przyszło, gdy Jezus zniósł krzyż, gardząc 
wstydem. Zmierz się z godziną. Bóg da ci łaskę na godzinę twojej 

sposobności. Niektórzy się cofają. Módlmy się: „Panie, ocal mnie od cofania 
się”. Nasz Chrystus, który szedł na każdym kroku, mówi: „Nigdy cię nie 

opuszczę, ani cię nie opuszczę”.Kiedy dojdziemy po zmartwychwstałej 
stronie krzyża, chwała i zwycięstwo będą niewyobrażalne. 

 

PRZYKŁADOWE KOPIE. 

Jeśli otrzymasz przykładową kopię tego artykułu i chcesz, aby była 

kontynuowana, wyślij swoje imię i nazwisko oraz adres na adres The 
Apostolic Faith, 312 Azusa Street, Los Angeles, Cal. Subskrypcja 

bezpłatna. Jeśli znasz jakieś głodne dusze, do których chcesz wysłać 
gazetę, prześlij jej adresy i jeśli Pan pozwoli, my wyślemy papier. Mamy 

wydrukowanych 5000 egzemplarzy tego numeru. Pieniądze przyszły w 
odpowiedzi na modlitwę. Następny numer ukaże się, jeśli On pozwoli. 

 

JEZUS PRZYCHODZI. 

Siostra Anna Hall, która przybyła tu z Houston w Teksasie w odpowiedzi na 

Boże wezwanie, teraz pomaga w Los Angeles. Pan wprowadził ją do chrztu 
zielonoświątkowego i do daru języków, nie słysząc prawdy, z wyjątkiem 
Słowa. Opowiedziała następującą wspaniałą wizję i objawienie. 

Kilka tygodni temu, kiedy byliśmy na spotkaniu w obozie, pierwszej nocy, 
kiedy zwołaliśmy nabożeństwo do ołtarza, przy ołtarzu było 100 osób 

szukających Boga i pojawiła się dziwna moc, którą poczułem kiedyś, gdy 
Bóg chciał coś objawić Dla mnie. Nauczyłem się, że opłaca się milczeć przed 

Panem. Poszedłem do domu mojej córki i przygotowałem się do spania. 
Gdy zaczął pojawiać się szary świt, obudziłem się, jakby ktoś dotknął 

mojego ramienia i poczułem tę samą moc. Słyszałem piękny śpiew ptaka i 

pomyślałem, że to przedrzeźniacz, który można tam usłyszeć. Ale nie, 
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wydawało się, że zniknął w mojej duszy. I kiedy ten piękny ptak zaczął 
śpiewać, tuż przed moimi oczami ujrzałem małą twarzyczkę niemowlęcia. 

A gdy śpiew ptaka zaczął falować, zaczął brzmieć jak woda płynąca po 
kamieniach. Wzrosło, aż zabrzmiało jak wiele wód,a twarz powiększyła się, 

aż stała się w pełni dorosłą twarzą. Powiedziałem: „Zaprawdę, to jest 
posłaniec ze świętego kraju”. Głos odpowiedział: „Tak, przyszedłem, aby 

wam powiedzieć, że Jezus nadchodzi. Idźcie naprzód w Moje imię, głoście 
Ewangelię Królestwa, bo sprawy króla wymagają pośpiechu. Mój lud ma 

tylko czas, aby założyć piękne szaty, i przygotujcie się do wieczerzy 
weselnej w niebie. " Drodzy, czy nosiliście piękne szaty prawości? 

Powiedziałem: „Panie, objaw mi, co to znaczy: śpiew ptaka i falowanie 
wód”. I Bóg przemówił do mnie: „Śpiew pięknego ptaka i dziecięcej buzi był 

zwiastunem pierwszego przyjścia na świat, a głos wielu wód jest 
zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który wkrótce nadejdzie”. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo Królestwo Niebieskie jest blisko. 

 

Bosko Uzdrowiony. 

Bracie. JA Warren z Houston w Teksasie tak opisuje swoje doświadczenie: 

„Przez dwa lata cierpiałem na dreszcze i gorączkę i nigdy nie mogłem się 
ich pozbyć. Byłem z nimi, kiedy powiedziano mi, że Pan nas uzdrowi i 

chciałem to zrobić bez pomocy lekarstw, więc zdecydowałem, że nie będę 
miał kolejnego przeziębienia, że Pan mnie uleczy. Mój chłód miał nadejść 

około siódmej rano. Zaczęło przychodzić i już miałem zawołać moich ludzi, 

aby lepiej mnie okryli, kiedy pomyślałem, jak wziąłem Pana za mojego 
uzdrowiciela. Wstałem więc i ubrałem się i nie pozwoliłem diabłu sprowadzić 

na mnie chłodu, ale przygotowałem się na śniadanie Kiedy nadjechał wagon 
lodowy i moja mała wnuczka zwróciła na to moją uwagę, zacząłem mówić: 

„Nie, nie wezmę lodu, bo to mój chłodny dzień”.(Miałem zwyczaj brać lód 
tylko w dniu, w którym miałem gorączkę). Potem zatrzymałem się i 

powiedziałem: „Tak, wezmę lód” i piłem lodowatą wodę przez cały dzień. 
Zostałem uzdrowiony iw ciągu dwóch miesięcy przybrałem na ciele około 
dwudziestu pięciu funtów. " 

 

ROSJANIE SŁYSZĄ WŁASNYM JĘZYKIEM. 

Różne narodowości słuchają teraz Ewangelii we własnym „języku, w którym 
się urodzili”. Siostra Anna Hall przemówiła do Rosjan w ich kościele w Los 

Angeles, w ich własnym języku, gdy Duch wygłosił przemówienie. Tak się 
ucieszyli, że usłyszeli prawdę, że płakali, a nawet całowali jej ręce. To 

bardzo prości, czyści i głodni pełnej Ewangelii. Któregoś wieczoru, gdy na 
spotkaniu obecni byli Rosjanie, br. Lee, nawrócony katolik, mógł mówić w 
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ich języku. Kiedy mówił i śpiewał, jeden z Rosjan podszedł i uściskał go. To 
był święty widok, a Duch zstąpił na Rosjan, a także na innych, i wielbili 
Boga. 

 

Nabożeństwo chrztu odbyło się na Terminal Island, jednej z plaż w pobliżu 

Los Angeles. Sto sześć osób zostało ochrzczonych w oceanie. Około 500 

osób przybyło z Los Angeles i spędziło dzień. Wiele dodatkowych 
samochodów było wypełnionych i takiego śpiewającego, krzyczącego, 

radosnego towarzystwa Terminal Island nigdy wcześniej nie widział. Dzień 
spędzono na nabożeństwach i chrzcie. Bracie. Seymour odprawił 
nabożeństwo chrztu. Wszyscy byli zanurzeni. 

 

Monrovia, Pasadena, San Pedro, Sawtelle i Whittier to miejsca w Los 

Angeles, w których pali się zielonoświątkowy ogień. Elysian Heights i 

Hermon na przedmieściach Los Angeles organizują spotkania modlitewne 
w domkach, podczas których dusze są chrzczone Duchem Świętym. Dwa 

kościoły świętości, jeden w Los Angeles i jeden w Monrowii, spłonęły, 
duchowni i wielu wiernych otrzymało Pięćdziesiątnicę i mówi 

językami. Robotnicy Burning Bush w Los Angeles weszli do ruchu w ciele i 
wielu różnych misji, a ludzie z Nowego Testamentu i Nazarejczyka są 

napełniani Duchem i niosą błogosławione światło innym głodnym 
duszom. Naszym pragnieniem nie jest burzenie kościołów, ale tworzenie 

nowych kościołów ze starych. Modlimy się, aby Bóg posłał Pięćdziesiątnicę 
do każdego kościoła. 

 

PAN prowadzi. 

Gorąco wzywamy Boga, aby zarządzał publikacją tego arkusza, a On jest 

redaktorem naczelnym i kierownikiem biznesowym. Publikujemy to z 
wyraźnym prowadzeniem Pana. Będą w nim reprezentowane setki 

pracowników i misjonarzy. Życzymy, aby żaden ludzki pisarz nie otrzymał 
żadnego zaszczytu, ale żeby to wszystko było na chwałę Boga i aby głosił 

moc i obecność Wszechmogącego Boga, który działa na ludzi w Los Angeles 
i na całym świecie. Zaczynamy bez centa w zasięgu wzroku, ale w małym 

gabinecie na piętrze nad misją na Azusa Street padliśmy na kolana i 
poprosiliśmy Go o przesłanie środków na opublikowanie gazety. W krótkim 

czasie pieniądze zaczęły napływać. Zadłużenie nie powstanie. Artykuł 
zostanie opublikowany tylko wtedy, gdy pieniądze wpłyną z góry. 
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PRZESŁANIE OD BOGA. 

Poselstwo, które było dane ludem Bożym w językach, brzmiało: „Ukorzcie 

się pod potężną ręką Boga”. Ma teraz ruszyć na świat w potężnej fali 
zielonoświątkowej mocy i zbawienia. Pewna siostra miała wizję ludu Bożego 

jako naczyń, które są pełne, a Pan powiedział: „Naczynia muszą zostać 
opróżnione, a Ja je napełnię”. 

 

ARESZTOWANY ZA SAKE JEZUSA. 

Brat, który został ochrzczony Duchem Świętym, został aresztowany z 

powodu niepokoju, jaki spowodowało głoszenie Ewangelii wśród ludzi, 
którzy tłoczyli się wokół namiotu w Pasadenie. Kiedy wstał, by 

odpowiedzieć na zarzut zakłócenia pokoju, inny brat mówi, że widział anioła 
stojącego obok niego. Został zwolniony. Pan dokonał w tym miejscu 
wielkich rzeczy i oczekujemy większych rzeczy. 

Niektórzy robotnicy głosili na rogu ulicy w Los Angeles i właśnie uratowano 

biednego pijaka, kiedy podszedł policjant i kazał im się zatrzymać, a dwóch 
z nich zabrał do więzienia. Siostra śpiewała przez całą drogę do więzienia, 

krzyczała i modliła się, gdy tam byli. Wkrótce chcieli się ich pozbyć i 
wypuścić. W międzyczasie inni robotnicy wrócili na misję i opowiedzieli, jak 

robotnicy zostali aresztowani i wszyscy poszli do ołtarza, modlili się i wstali, 
wielbiąc Boga; Wkrótce weszli aresztowani. Jesteśmy gotowi nie tylko iść 
do więzienia, ale także oddać życie za Jezusa. 

 

MISJONARIUSZE W JEROZOLIMIE 

Grupa trzech misjonarzy, br. Andrew Johnson i siostry Louisa Condit i Lucy 

M. Leatherman, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym i otrzymali dar 

języków, wyjechali do Jerozolimy, jadąc przez Oakland, pozostawiając tam 
10 sierpnia. Pojawiły się doniesienia o spotkaniach po drodze, że cztery 

dusze przyjęły Pięćdziesiątnicę w Colorado Springs i trzy w Denver. Bracie. 
Johnson otrzymał siedem różnych języków, z których jednym jest arabski. 

Siostra Leatherman mówi po turecku, a podczas pobytu w Oakland 
niektórzy rozmawiali na ulicy o darze języków; Siostra Leatherman zaczęła 

mówić, gdy przyszedł mężczyzna w tureckim fezie. Słuchał ze zdumieniem 
i zapytał, do jakiego college'u chodzi, mówiąc, że mówi najdoskonalszym 

językiem tureckim, jaki słyszał od obcokrajowca.Był wykształconym 
człowiekiem z tureckiej uczelni w Konstantynopolu. Powiedziała mu, że 

Duch Święty dał jej język, którego sama nie rozumiała, a on był pierwszą 
osobą, która dla niej tłumaczyła. 
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Kiedy zostawiamy krew, szatan ma moc, aby zmienić nas w fanatyzm, ale 
żadne moce z piekła nie są w stanie przedrzeć się przez krew. 

 

To jest światowe przebudzenie, ostatnie przebudzenie zielonoświątkowe, 

które przyniesie naszego Jezusa. Kościół odbywa jej ostatni marsz na 
spotkanie z ukochaną. 

 

Bracie. John Matthews, pastor San Luis Obispo, pisze, że on sam i mała 

trzódka są w harmonii z przebudzeniem w Los Angeles i czekają na Pana, 
aż nadejdzie w ten sposób Pięćdziesiątnica. 

 

Na spotkaniu była obecna misjonarz, który wrócił z głębi Afryki, na którym 

siostra zeznała w języku afrykańskim, który brat zinterpretował jako: „Pan 
jest moim mężem”. 

 

Grupa czterech ochrzczonych Duchem robotników wyjechała do 

Arizony. Prawie nie znamy nazwisk ludzi w tym ruchu i nie udało nam się 
uzyskać tych nazwisk. Mamy nadzieję, że otrzymamy od nich raport. 

 

„Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody 

żywej”. Przyjęliśmy to jako uświęcenie, ale odkąd otrzymaliśmy 
Pięćdziesiątnicę, widzimy, co oznaczają rzeki żywej wody. To Pan głosi 
swoje własne kazania, śpiewa własne pieśni i prorokuje. 

 

Radujcie się więc, synowie Syjonu, i radujcie się w Panu, Bogu waszym, 
gdyż On dał wam pierwszy deszcz umiarkowanie i On sprawi, że spadnie na 

was deszcz, pierwszy i ostatni deszcz w pierwszym miesiącu ”. Joel 2:23. W 
dniu Pięćdziesiątnicy zesłał pierwszy deszcz umiarkowanie, a w tych 

ostatnich dniach ześle na nas pierwszy i późniejszy deszcz. W tych 
ostatnich dniach Ducha Świętego są jeszcze większe rzeczy do zrobienia. 
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WIARA APOSTOLSKA 

`` Wcześnie walcz o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Vol. I.Nr 2 Los Angeles, Cal. , Październik 1906 Subskrypcja bezpłatna 

 

Przywrócony chrzest zielonoświątkowy 

 

Obiecany późny deszcz wylewa się teraz na 
pokorny lud Boży. 

Przez całe stulecia ludzie głosili częściową Ewangelię. Część Ewangelii 
pozostała, gdy świat wkroczył w ciemne wieki. Bóg od czasu do czasu 

wskrzeszał ludzi, aby przynosili prawdę Kościołowi. Wskrzesił Lutra, aby 
przyniósł światu doktrynę usprawiedliwienia przez wiarę. Wychował innego 

reformatora, Johna Wesleya, aby ustanowić biblijną świętość w Kościele. 
Następnie powołał doktora Cullisa, który przyniósł światu wspaniałą 

doktrynę boskiego uzdrowienia. Teraz przywraca Kościołowi chrzest 
zielonoświątkowy. 

Bóg położył Swoją rękę na małym kalekim chłopcu w wieku siedmiu lat i 

uzdrowił go z choroby i uzdrowił z wyjątkiem kostek. Chodził po bokach 

kostek. Potem, gdy miał czternaście lat, został wysłany na studia i Bóg 
powołał go do głoszenia. Pewnego dnia, gdy siedział i czytał Biblię, 

przyszedł po niego mężczyzna, aby poszedł i zorganizował spotkanie. 
Zaczął mówić do Pana: „Ojcze, jeśli pójdę w to miejsce, będę musiał iść tu 

i tam, po prostu włóż siłę w moje stawy skokowe”. I natychmiast odzyskał 
zdrowie, skoczył i chwalił Boga, jak człowiek przy pięknej bramie. Od tamtej 

pory prowadził ewangelizację w Stanach Zjednoczonych, widząc tłumy 
zbawione, uświęcone i uzdrowione. 

Pięć lat temu Bóg włożył w serce tego człowieka (brata Charlesa Parham), 

aby udał się do Topeka w Kansas, aby kształcić misjonarzy, aby nieśli 

Ewangelię. To była szkoła wiary, a Biblia była jedynym podręcznikiem. 
Studenci zebrali się tam bez czesnego i bez wyżywienia, a Bóg zesłał środki 

do kontynuowania pracy. Większość uczniów była pracownikami religijnymi 
i powiedziało, że otrzymali chrzest Duchem Świętym kilka lat temu. Bracie. 

Parham był przekonany, że nie ma szkoły religijnej, która pasowałaby do 
drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Tuż przed pierwszym stycznia 
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1901 roku Szkoła Biblijna zaczęła studiować słowo o chrzcie Duchem 
Świętym, aby odkryć biblijne dowody tego chrztu, że mogliby go otrzymać. 

Studenci nieustannie modlili się w wieży modlitewnej. Jedna grupa szła i 

pozostawała trzy godziny, a potem inna grupa szła i czekała na Boga, 
modląc się, aby wszystkie obietnice Słowa zostały wypełnione w ich życiu. 

W noc sylwestrową panna Agnes N. Ozman, która przez lata miała 
„namaszczenie trwające”, które wzięła za chrzest, była przekonana o 

potrzebie osobistej Pięćdziesiątnicy. Kilka minut przed północą pragnęła, 
aby położyła na niej ręce, aby mogła otrzymać dar Ducha 

Świętego. Podczas modlitwy i wzywania rąk została napełniona Duchem 
Świętym i mówiła innymi językami, tak jak Duch wymawiał. 

To sprawiło, że wszyscy byli głodni. Ledwie jadł i nie spał, szkoła 

jednomyślnie czekała na Boga. 3 stycznia 1901 roku br. Podczas gdy 
Parham nie był obecny na zebraniu w tym czasie, kiedy wszyscy czekali, aż 

Bóg ześle chrzest Duchem, nagle dwunastu uczniów zostało napełnionych 

Duchem Świętym i zaczęło mówić innymi językami, a kiedy br. Parham 
wrócił i otworzył drzwi do pokoju, w którym się zgromadzili; cudowny widok 

napotkał jego oczy. Cały pokój był wypełniony białym połyskiem światła, 
którego nie można było opisać, a dwunastu uczniów stało na nogach i 
rozmawiało w różnych językach. 

Powiedział, że zdawali się nie zwracać na niego uwagi, i ukląkł w jednym 
rogu i powiedział: „O, Boże, co to znaczy?”. Pan powiedział: „Czy jesteś w 

stanie stanąć po stronie tego doświadczenia w obliczu prześladowań i 
wyjącego tłumu?” Powiedział: „Tak, Panie, jeśli dasz mi to doświadczenie, 

bo robotnik musi najpierw uczestniczyć w owocach”. Pan natychmiast 
zabrał swoje organy głosowe i głosił Słowo w innym języku. 

Ten człowiek głosił w różnych językach w Stanach Zjednoczonych, a 
mężczyźni i kobiety tej narodowości przyszli do ołtarza i szukali Boga. Z 

pewnością został wskrzeszony przez Boga na apostoła doktryny 
Pięćdziesiątnicy. 

Ta Ewangelia Zielonoświątkowa rozprzestrzenia się od tamtego czasu, ale 
na wybrzeżu Pacyfiku wybuchła z wielką mocą i jest przenoszona stąd na 

cały świat. Spodziewamy się br. Parham ma za kilka dni odwiedzić Los 
Angeles i wyrwać się z potężniejszej fali zbawienia. 

 

OGIEŃ NADAL PADA. 

Fale zielonoświątkowego zbawienia wciąż toczą się w Azusa Street Mission. 

Od rana do późnej nocy spotkania trwają około trzech mszy dziennie. Nie 
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mamy żadnych zapisów o duszach zbawionych, uświęconych i ochrzczonych 
Duchem Świętym, ale pewien brat powiedział w zeszłym tygodniu, że 

naliczył około pięćdziesięciu spośród wszystkich, które zostały ochrzczone 
Duchem Świętym w ciągu tygodnia. Następnie na Eighth Street i Maple 

Avenue, w kościele ludowym, Monrovia, Whittier, Hermon, Sawtelle, 
Pasadena, Elysian Heights i w innych miejscach, w których trwa praca, a 
dusze przechodzą przez wielką radość. 

Czterech kaznodziejów Świętości otrzymało chrzest Duchem Świętym, 
jeden z nich, br. Wm. Pendleton, którego zbór został wyrzucony z kościoła, 

organizuje zebrania na Eighth Street i Maple Avenue. Panuje tam 

niebiańska atmosfera. Ołtarz jest pełen poszukiwaczy; ludzie są zabijani w 
mocy Bożej i powstają w życiu ochrzczonym Duchem Świętym. 

Ogień się rozprzestrzenia. Ludzie piszą z różnych punktów, aby dowiedzieć 

się o tej Pięćdziesiątnicy i zaczynają czekać na Boga w ich 
Pięćdziesiątnicy. Nie ma względu na osoby i miejsca. Spodziewamy się, że 

na tym świecie przetnie się fala zbawienia. Chociaż ta praca trwa od pięciu 
lat, na tym wybrzeżu wybuchła z wielką mocą. W pełnej Ewangelii jest 
moc. Nic nie może go ugasić. 

Misjonarze na obcych terenach, wyposażeni w kilka języków, są teraz w 

drodze, a inni czekają tylko na otwarcie drogi i na to, aby Pan powiedział: 
„Idź”. Jesteśmy na twarzach przed Bogiem. Niech cały lud Pański podniesie 

głośność modlitwy. Obudzić! Obudzić! Jest tylko czas, aby się ubrać i być 
gotowym, bo krzyk wkrótce się rozlegnie. „ Nadchodzi Oblubieniec ”. 

 

Ośmiu misjonarzy wyruszyło na teren zagraniczny, odkąd ruch ten 

rozpoczął się w Los Angeles kilka miesięcy temu. Około trzydziestu 
pracowników wyszło w pole. 

 

Brat na Wzgórzach Elizejskich, który otrzymał wzrok po półtorarocznej 

niewidomości, jest żywym świadkiem mocy Bożej. Od tego czasu został 
uświęcony i namaszczony Duchem Świętym, a jego żona została zbawiona. 

 

W mieście Oakland, w ciągu pięciu tygodni, w których przebywał tam zespół 

z Los Angeles, brat i siostra Evans i siostra Florence Crawford, sześćdziesiąt 

pięć dusz zostało ochrzczonych Duchem Świętym, trzydzieści zostało 
uświęconych, a dziewiętnaście nawróconych. 
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Mężczyzna, który dwukrotnie przebywał w przytułku dla obłąkanych, 

niewierny wędrował wtedy z miejsca na miejsce, zaprzeczając imieniu 

Jezusa Chrystusa, jest teraz zbawiony, uświęcony i ochrzczony Duchem 
Świętym i pracuje, by zdobyć innych. 

 

Czasami wśród stróżów prawa znajdujemy ostry osąd dotyczący 

prawdziwej lub fałszywej religii. W Pasadenie, gdzie Pan pracował kilka 

miesięcy temu u władzy, szef policji zauważył: „Nie dałbym wiele za 
spotkanie, na którym nie było krzyku”. 

Siostra Lizzie Frazer z Colorado Springs w stanie Kolorado była jedną z 

osób, które otrzymały dar języków, kiedy przeszła tam grupa misjonarzy z 
Palestyny. Pisze, że spodziewa się pojechać do Indii z grupą misjonarzy w 
przyszłym miesiącu. Pan dał jej wspaniały sprzęt. 

 

Pani J. Kring została uzdrowiona z raka płuc 8 sierpnia, po tym, jak lekarz 

ją oddał. Jedno płuco było całkowicie zamknięte. Kiedy się o nią modlono, 
Pan natychmiast dotknął jej ciała i uzdrowił. Krzyczała przez godzinę z 
silnymi płucami i jest najszczęśliwszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałeś. 

 

Matka przywiozła syna do Misji, aby został uzdrowiony z napadów epilepsji. 

Ma około dwudziestu jeden lat i cierpi od lat, jak chłopiec przyprowadzony 
do Jezusa, którego diabeł często powodował, że wpadał w ogień i do wody. 

Chłopiec był tak zdruzgotany na umyśle i ciele, że był półprzytomny. Bracie. 
Batman, który został wezwany do Afryki, modlił się za niego, prosząc Pana, 

aby wyrzucił z niego demoniczną moc i dał całkowite uzdrowienie. Chłopiec 

wstał z podłogi i był świadkiem, że praca została wykonana, iz radością 
poszedł do domu. 

 

Pewien brat mieszkający na wschodzie chorował od dłuższego czasu i wysłał 

chusteczkę, aby ją pobłogosławić, jak w czasach biblijnych. Jego siostra 

przyniosła go do Misji, modląc się, aby Pan pokazał jej, komu ma go dać, a 
Pan pokazał jej, aby przekazała go siostrze Sallie Trainor. Natychmiast 

zabrała ją na górę i kiedy klęczała przed Panem, Duch zstąpił na nią z wielką 
mocą, modliła się językami i trzykrotnie pocałowała chusteczkę, gdy Duch 

zdawał się ją prowadzić. Został wysłany z modlitwą i brat został 
natychmiast uzdrowiony. 
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PORTUGALSKI MINISTER PRZYJMUJE JEGO 
Pięćdziesiątnica. 

Wielebny Adolph Rosa, portugalski brat z Wysp Zielonego Przylądka, został 
ochrzczony Duchem Świętym w Oakland, a teraz jest w Los Angeles i głosi 

pełną Ewangelię. Był katolikiem i jego ojciec oczekiwał, że wykształci go na 
księdza katolickiego; ale Bóg położył na nim Swoją rękę. Przybył do 

Ameryki, został nawrócony z rzymskiej władzy i niewoli około sześć lat temu 
w portugalskim kościele metodystów w New Bedford w stanie 

Massachusetts i objął posługę kościoła metodystów jako misjonarz 
Portugalczyków w stanie Kalifornia. Został uświęcony około cztery lata 

temu i obecnie prowadzi spotkania zielonoświątkowe w kościele ludowym 
w Los Angeles. 

 

BRACIE. ŚWIADECTWO ROSY. 

Kiedy wielebny Evans, jego żona i siostra Florence Crawford udali się do 
miasta Oakland, głosząc pełną Ewangelię, pierwszego wieczoru poszedłem 

nie krytykować, ale badać. Było tam wielu kaznodziejów, którzy 
krytykowali, ale kiedy wkroczyłem, poczułem moc Bożą i nie mogłem 

powiedzieć, że to dzieło diabła, jak deklarowała większość kaznodziei, 
ponieważ byłem praktycznie przekonany, że to dzieło Ducha Świętego. 

Wróciłem do domu i zacząłem studiować Biblię, po czym udałem się do 
Boga w modlitwie, aby mi objawić, czy ci ludzie są naprawdę ludem Bożym. 

W postawie mojej błagania objawił mi, że głosili dokładnie to, co głosili 
dawni uczniowie. Byłem przekonany, że każdy głosiciel Ewangelii powinien 

otrzymać ten sam chrzest Duchem Świętym i ogniem, jaki uczniowie 
otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy,zanim będą przygotowani do głoszenia 

Ewangelii. Uczyłem, że kiedy otrzymujemy uświęcenie, otrzymujemy 

Ducha Świętego, tak jak uczy większość kaznodziejów. Ale kiedy poszedłem 
do Biblii w duchu modlitwy, Bóg objawił mi, że uczniowie byli 

usprawiedliwieni przed wstąpieniem Chrystusa; ale nigdy nie zostali 
ochrzczeni Duchem Świętym aż do dnia Pięćdziesiątnicy. 

Drugiego dnia, kiedy poszedłem na spotkanie, Pan włożył w moją duszę 

prawdziwy głód, aby iść naprzód, ale jako sługa Ewangelii byłem zbyt 
dumny, by ukorzyć się w skromnej misji i pozwolić kobietom modlić się 

nade mną o dar Ducha Świętego i miałem w głowie, co ludzie pomyślą o 
mnie. Ale trzeciego dnia, kiedy wstałem, aby złożyć świadectwo na 

audiencji, jedyne słowa, które mogłem powiedzieć, to: „Co myśli o mnie 

Bóg?”. Potem mogłem płakać tylko przez kilka minut, a moc Boża spadła 
na mnie, aż upadłem na podłogę. Byłem pod mocą Bożą przez około 

półtorej godziny i to tam zniknęła cała pycha, jaźń i zarozumiałość i byłem 
naprawdę martwy dla świata, ponieważ miałem w sobie Chrystusa w Jego 
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pełni. Zostałem ochrzczony Duchem Świętym i przemówiłem w nowym 
języku. 

Chwalę Boga za światło i teraz w nim chodzę. Pragnieniem mojego serca 

jest zobaczyć każdego mężczyznę i każdą kobietę, którzy głoszą Ewangelię 
Chrystusa, ochrzczonych Duchem Świętym, ponieważ bez Ducha Świętego 

jest prawie niemożliwe, abyśmy przekonali świat o grzechu, o 
sprawiedliwości i sądzie. 

 

WEJDŹ NA POLA KUKURYDZY. 

„To strasznie trudno przekonać kaznodzieję świętości, który był 
indoktrynowany od lat, aby zobaczył, że nie otrzymał on swojej 

Pięćdziesiątnicy. Głosiłem przez dwadzieścia lat i nigdy nie głosiłem niczego 
poza pełnym zbawieniem. głosił przez dwadzieścia lat, aby zobaczyć, że nie 

przyjął chrztu, kiedy przez cały czas głosił, że go ma, a następnie 
przekonanie go, aby stał się poszukiwaczem, jest ciężką pracą. Mówię wam, 
że to oznacza dla niego dość blisko końca siebie. 

„Nadszedł czas, w pełnym blasku Pięćdziesiątnicy, że jeśli nie będziesz 

chodzić w świetle, staniesz się suchym chipem. Błogosławię Boga. 
Upokorzyłem się. 10 lipca Pan dał mi dowód Pięćdziesiątnicy. Trzy tygodnie 

zajęło mi badanie Słowa, od Księgi Rodzaju do Objawienia, aby zobaczyć, 
że tak się stało. Każdy człowiek, który padnie na kolana, modli się i czyta, 

odkryje, że Duch Święty spada tylko na czystej świątyni. Musisz się poddać 
i pozwolić Bogu stać na Jego drodze. 

„Tak wielu ludzi przypomina mi świnię, która próbowała dostać się na duże 

pole kukurydzy. W płocie była duża, wydrążona, krzywa kłoda, ułożona w 

taki sposób, że oba końce kłody znajdowały się po tej samej stronie 
ogrodzenie. Wieprz wchodził w jeden koniec kłody, spodziewając się, że 

dostanie się na pole kukurydzy. Wchodził, wychodził i rozglądał się dookoła, 
aby zobaczyć, jak to się stało, że nie było go na polu kukurydzy. wielu ludzi 

dzisiaj właśnie w tym miejscu. Czołgają się przez pusty dziennik 
doświadczeń i nigdy nic nie dostają. Błogosławcie Boga, polowałbym na 

drogę. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą”. Wejdź na pole kukurydzy. 
Poszukaj furtki, a wejdziesz do środka. Alleluja! Jestem na polu kukurydzy. 

Powyższe jest świadectwem br. Hill, kaznodzieja z Nazaretu. On i jego żona 
otrzymali osobiste świadectwo z okazji Pięćdziesiątnicy i Biblii. 

 

ŚWIADECTWA WYCHODZĄCYCH MISJONARZY. 
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Kompania trzech misjonarzy opuściła Los Angeles 13 września w drodze na 
zachodnie wybrzeże Afryki. Siostra Hutchins głosi Ewangelię w mocy 

Ducha. Otrzymała chrzest Duchem Świętym i dar języka ugandyjskiego, 
języka ludzi, do których została posłana. Brat, który był w tym kraju, 

rozumie i tłumaczy język, którym się posługuje. Jej mąż jest z nią i jej 
siostrzenicą, której również podano język afrykański. 

 

ŚWIADECTWO SIOSTRY HUTCHINS. 

Byłem usprawiedliwiony 4 lipca 1901 roku i wtedy czułem, że Pan chce mnie 

w Afryce, ale wtedy wcale nie byłem chętny do wyjazdu. Ale 28 lipca 1903 

roku Pan mnie poświęcił. Zanim mnie uświęcił, zapytał mnie, czy 
wybrałbym się do Afryki. Obiecałem Mu, że to zrobię. Od tego czasu czułem 

wezwanie do Afryki i byłem gotów w każdej chwili wyruszyć, ale nie 
wiedziałem, kiedy Pan każe mi odejść. 

Szóstego miesiąca ubiegłego miesiąca, będąc na moim podwórku pewnego 

popołudnia, usłyszałem głos mówiący do mnie: „15 września weź męża i 
dziecko i ruszaj do Afryki”. I rozejrzałem się dookoła, żeby zobaczyć, czy 

nikt do mnie nie mówi, ale nikogo nie widziałem i wkrótce rozpoznałem, że 
to głos Boga. Spojrzałem w niebo i powiedziałem: „Panie, będę posłuszny”. 

Od tego czasu diabeł miał wiele prób i pokus. Czasami mówił mi, że nie 

dożyję nawet 15 września, ale ani razu nie zwątpiłem w Boga. Wiedziałem, 
że był w stanie doprowadzić do tego, co mi kazał. 

Po usłyszeniu głosu, który kazał mi opuścić Los Angeles 15 września, 

udałem się do jednej z moich sąsiadek i złożyłem jej świadectwo, że Pan 
kazał mi wyjechać do Afryki 15 września. Spojrzała na mnie z uśmiechem. 

Zapytałem ją, o czym się uśmiecha. Powiedziała: „Ponieważ nie masz taryfy 
ulicznej, żeby pojechać dziś wieczorem do Azusa Street Mission i rozmawiać 

o wyjeździe do Afryki”. Ale powiedziałem jej, że ufam Bogu, który może 
dokonać wszystkiego, czego On od nas oczekuje. Naprawdę zaspokajał 

wszystkie moje potrzeby pod każdym względem, do pracy, do której mnie 
powołał. 

Chcę również świadczyć o moim mężu. Był odstępcą i jak diabeł mnie 
wystawił na próbę, mówiąc: „Wychodzisz, aby wyrzucić diabła z innych i 

zabierasz diabła ze sobą”. Mój mąż nie został zbawiony, ale trzymałam się 
Boga i powiedziałam: „Panie, będę posłuszna”. 

Nadal zeznawałem i przygotowywałem się do wyjazdu piętnastego. Pan 
odzyskał mojego męża i całkowicie go poświęcił, obdarzył go chwałą i 

krzyczał. Więc teraz czas się śmiać. Diabeł uciskał mnie i naśmiewał; ale 
chwalcie Pana, teraz mogę z niego kpić. Chwała Bogu! 
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Jest teraz za dziesięć minut czwarta po południu 15 września. Jestem 
gotowy i idę do Misji z biletem i wszystkim przygotowanym, czekam na 

nałożenie rąk i modlitwę świętych, i spodziewam się, że o ósmej wyjadę ze 
stacji Santa Fe w drodze do Afryki. Spodziewamy się udać się do Mt. Kawa, 
Monrovia, Liberia. 

Czując potrzebę prawdziwego towarzysza w Ewangelii, która była otwarta 
dla Boga, modliłem się do Boga, aby dał mi kogoś, kto pójdzie ze 

mną. Patrzyłem na kogoś, do kogo chciałem się udać, ale w modlitwie i 
pokorze przed Bogiem odkryłem, że to nie jest ten, którego Pan 

chciał. Powiedziałem więc: „Panie, każdy, kto będzie musiał iść, będzie mi 

się podobał”. I, ku mojemu zdziwieniu, dał mi moją siostrzenicę - 
dziewczynkę, którą wychowałam od dziecka. Teraz ma dziewiętnaście lat, 

jest zbawiona, uświęcona i ochrzczona Duchem Świętym i idzie ze mną do 
dzieła Pańskiego. Więc zamiast dać mi jednego towarzysza, dał mi dwóch - 
moją siostrzenicę i męża. 

Naszym pierwszym przystankiem będzie Chattanooga, Tenn., Harge 
Row. Chcę modlitw świętych, abym pozostał pokorny. 

Pani JW Hutchins 
Adres: Mt. Kawa, Monrovia, Liberia, Afryka. 

 

KONSEKRACJA DZIEWCZYNY ZA AFRYKĘ. 

Jestem zbawiony, uświęcony i ochrzczony Duchem Świętym i mam dowody 
biblijne. Pan pokazał mi, że język, którym mówiłem, był językiem 

Afryki. Ciotka, która była dla mnie tą samą matką, jechała do 
Afryki. Zapytałem Pana, czy chce, abym poszedł, otworzył mi drogę, a 

następnego ranka otworzył mi drogę. Nie miałem środków, a On dał mi 
opłatę za przejazd i zaspokajał wszystkie moje potrzeby. Jestem gotów 

zaufać Mu aż do Afryki. Wiem, że Pan chce, żebym tam poszedł. Chcę 
świadczyć tym ludziom i uczyć dzieci o błogosławionym Panu i pracować dla 

Pana. Jestem gotów porzucić wszystkich moich bliskich ze względu na 

Niego. Chcę, aby święci modlili się za mnie, bo jestem młody w Panu. Leila 
McKinney. 

 
Strona 2 

WIARA APOSTOLSKA 

 

STARSZY BRAT. 
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- I był zły i nie chciał wejść. Łukasza 15:28 

Syn marnotrawny powrócił pośród wielkiej radości do domu ojca. Była 
muzyka i tańce, i być może cała okolica została poruszona i wyszła 

zobaczyć, co się dzieje. „Radość będzie w niebie z jednego grzesznika, 
który się nawraca”. A kiedy niebo się raduje, jeśli jesteśmy odpowiednio 
połączeni, złapiemy refren i przyłączymy się. 

Ojciec z pewnością otworzył Swój dom na Azusa Street na powrót 

marnotrawnych. Nadciągają z północy, południa, wschodu i 
zachodu. Tuczone cielę jest codziennie zabijane, a nowe, piękne szaty 

chwały i zbawienia są rozdawane biednym marnotrawnym, tak chudym i 
znużonym, okryci brudem i szmatami. Chwalcie Jego imię! 

Powoduje to wielką radość wśród sług Ojca i takie sceny, jak płacz 

marnotrawny, pocałunek pokoju Ojca, serdeczne powitanie, całe 
gospodarstwo witające marnotrawnego, odziewając go w najlepszą szatę i 

pierścień władzy, zabijając utuczone cielę i słodycze. dźwięki niebiańskiej 

muzyki powtarzane są każdego dnia i często biegną daleko w noc. Takie 
rzeczy przyciągają ludzi, którzy od lat są dobrymi, pobożnymi członkami 

kościoła i odznaczają się trzeźwością i rozwagą. Jeśli są uczciwi przed 
Bogiem, szybko zdają sobie sprawę, że Ojciec urządza muzykę i śpiewa 

oraz dostarcza wina na ucztę. Ponieważ stół jest tak swobodnie zastawiony, 
biorą mały łyk „młodego wina”. Natychmiast ich oczy zaczynają się 

rozjaśniać i niebiańskie światło pojawia się na ich twarzach.Marnotrawny 
wszedł w usprawiedliwienie, uświęcenie i chrzest Duchem Świętym. Nigdy 

wcześniej nie widzieli tego w ten sposób, ale znajdują to wszystko na stole 
i wszystko z nieba, więc wkrótce są „napełnieni Duchem” i zaczynają mówić 

i śpiewać nowymi językami, tak jak Duch wymawia. Zapominają o 
sprawach biznesowych, a oni cieszą się ucztą. 

W przypowieści był jeden niezgodny głos, jak powiedział Jezus. To był 
starszy brat. On też jest tutaj. Ojciec nazwał go „synem”, a on był „na polu”. 

Nie czytamy jednak, że wykonywał jakąkolwiek pracę. Po prostu stwierdza, 
że był w terenie. Mógł nosić długi płaszcz i biały krawat, chodzić i wydawać 

rozkazy. Gdyby przez cały dzień ciężko pracował, orając głębokim pługiem, 
mając na względzie interes ojca, czy nie cieszyłby się wraz z domem z 
powrotu brata? 

Tak, starszy brat jest zły i nie przyjdzie na ucztę. Siedzi na płocie i znajduje 

winy, mówiąc, że „nowe języki” i inne dary, które Ojciec rozdaje swoim 
dzieciom, pochodzą od diabła. Mówi: „To spirytyzm, hipnotyzm i najgorszy 

rodzaj fanatyzmu”. Ojciec wychodził do niego kilka razy i nadal go błaga, 
aby wszedł. Mówi, że nie nosił złota ani kosztownych szat, ani pióra nie 

widziano w jego kapeluszu, „oto te wiele lat”, ale on nie zabił dla niego 
żadnego utuczonego cielęcia. Nie pije herbaty ani kawy, nie je wieprzowiny, 

a przód koszuli nie zdobi krawat. Dokonał wielu cudownych dzieł, ale oto 
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pijak i nierządnica wchodzący do królestwa przed nim. Nie rozumie tego i 
nie uznał swojego brata za krewnego.Modlimy się, aby zmiękczył swoje 

serce i wszedł, zanim będzie za późno. Ale w międzyczasie radość trwa. 
Ojciec rozdaje czyste, białe szaty i rozsiewa ucztę z tłustych rzeczy. Nowe 

wino królestwa nigdy się nie kończy, a pokój, radość i niebiańska muzyka 
płyną jak rzeka, aż rozlegnie się dźwięk po całej ziemi. 

 

ŚWIADECTWO I PROROCTWO. 

[Poniższy tekst został spisany z ust pewnej siostry, która jest 

niewykształcona i zarabia na życie praniem i prasowaniem. Otrzymała dar 

proroctwa dziesięć lat temu i chociaż nie nauczyła się o książkach ani o 
sprawach świata, przepowiadała wielkie wydarzenia, a jej proroctwa są 
zgodne z Pismem.] - wyd. 

Wiele lat temu Żyd prowadził spotkania w Pasadenie i zaprosił ich, aby 
przyszli i otrzymali Ducha Świętego. Miałem małe dziecko w ramionach i 

nie mogłem dostać się do ołtarza, ale klęczałem w przejściu. Nic nie 
dostałem, ale poszedłem do domu, umyłem dziecko, położyłem je do łóżka, 

uklęknąłem i powiedziałem: „Drogi Panie, proszę, daj mi Ducha Świętego, 
jeśli istnieje coś takiego jak Duch Święty . Daj mi to, co chcesz, abym miał. 

" Dlatego tej nocy wezwał mnie i namaścił Duchem Świętym. To było jak 

ulewny deszcz z nieba, a następnego dnia wydawało mi się, że jestem 
niczym innym jak tylko piórkiem chodzącym po okolicy. Powiedział mi, że 

powinienem zobaczyć, usłyszeć i poznać wspaniałe rzeczy, które powinny 
się wydarzyć, zanim się wydarzą. 

Powiedział mi, że Japończycy wygrają z Rosjanami i pokazał mi te rzeczy, 

zanim strzelił. Powiedział: „Japończycy wygrają, bo Rosjanie rozpoczęli 
wojnę, a oni umrą we własnej krwi i będą pędzić jeden po 
drugim”. Powiedział: „Chcieli krwi i będą mieli krew do syta”. 

PRACA WOBEC KAPITAŁU. 

Pan mówi: „Nadchodzi czas, kiedy ubodzy będą uciskani, a chrześcijanie 

nie mogą ani kupować, ani sprzedawać, chyba że mają„ znamię bestii ””. 
Następnie mówi: „Nadejdzie czas, kiedy biedak będzie powiedzą, że nie ma 

co jeść i praca zostanie zamknięta. A bogacz pójdzie i kupi cały cukier, 
herbatę, kawę itp. i zatrzyma go w swoim sklepie, i nie możemy tego 
dostać, jeśli nie mamy znak bestii. " 

„To spowoduje, że biedny człowiek pójdzie do tych miejsc i włamie się po 

jedzenie. To spowoduje, że bogacz wyjdzie ze swoją bronią, aby rozpocząć 
wojnę z pracującym. Spowoduje to przelanie krwi do ulica, jakiej jeszcze 

nie było ”. Widziałem krew sięgającą kostek, a oni trzymali się końskich 
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uzdy prawą ręką, tnąc i tnąc mieczami w prawo i lewo. A Pan powiedział, 
że krew będzie na ulicach jak ulewny deszcz z nieba. Mówi, że wszystkie te 

związki przynoszą miecz do własnej głowy, aby ściąć sobie głowy. (Nigdy 
nie słyszałam o związkach zawodowych, zanim Pan mi to pokazał i 
zapytałam męża, co oznacza „praca przeciwko kapitałowi”). 

Potem powiedział do mnie ponownie: „Nadchodzi czas, kiedy ludzie będą 
zdesperowani i pójdą do brzegów nawet w południe i będą ciąć ludzi, wyjmą 
srebro i złoto i pójdą z nimi. banki otwarte w ciągu dnia. ” 

Pan powiedział, że nadchodzi czas, kiedy ludzie nie będą traktować życia 

człowieka bardziej niż psa. Potem znowu mówi, że będzie wojna, jakiej 
nigdy wcześniej nie było. Cztery narody z czterech krańców świata zbliżają 

się do bitwy i będzie to jedna z najgorszych wojen, jakie kiedykolwiek miały 
miejsce w historii. 

Pan mówi: „Nadejdzie czas, kiedy bogacz zakopie swoje srebro i złoto i nie 

wróci do niego więcej, a powodzie i zarazy i trzęsienia ziemi będą płakać i 
wyć, a jego nędza będzie wielka”. 

Trzęsienia ziemi. 

Pan mówi, że trzęsienia ziemi przyjdą, jak nigdy wcześniej i częściej, z 
powodu niegodziwości ludzi. Chce, aby Jego lud był gotowy. Jedynym 

sposobem, w jaki On może cię przygotować, jest sprowadzenie 

katastrofy. Jeśli nie okażecie skruchy, wielu z was zginie. Nie tylko 
nadchodzi trzęsienie ziemi, ale wszędzie śmierć i zniszczenie. Każdego dnia 

słyszysz o tych rzeczach i wchodzisz w to z otwartymi oczami, a śmierć 
patrzy na ciebie na samochodach i liniach kolejowych, w powodziach i 
burzach. 

Pan mówi, że zniszczenie będzie większe niż kiedykolwiek, ponieważ nie 
będziecie służyć Bogu. Nie oddasz Bogu swoich serc. On sprowadza te 

rzeczy na ziemię, abyście mogli pokutować i zbliżyć się do Niego. Mówi, że 
przyjdą na nas wojny, powodzie, zarazy i trzęsienia ziemi. Musimy się na 
to przygotować. 

Pan pokazał mi trzęsienie ziemi w San Francisco zaledwie rok przed dniem, 

w którym to się stało. Pokazał mi trzęsienie ziemi zbliżające się do Los 
Angeles. Pokazał mi orła lecącego nad Los Angeles i oświetlającego 

najwyższy budynek, a gdy się zapalił, budynek zaczął się rozpadać. 
Zapytałem Pana, co to znaczy, a On powiedział: „Orzeł oznacza śmierć, a 

rozpad to trzęsienie ziemi. Będzie gwałtowny szok rano i jeden w nocy. 
Będzie szarpanie i plątanie się drutów, a ulica szyny samochodowe będą się 

wyginać i skręcać, a słupy telegraficzne opadną. " Pokazał mi okaleczone 
razem samochody i ludzi oraz przewody pod napięciem podpalające 

budynki. Zapytałem Go, czy to się stanie, aby mi to pokazał, a On pokazał 

mi to ponownie. I zobaczyłem anioła śmierci przelatującego nad miastem i 
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ogień spadający na miasto.Pan pokazał mi, że ziemia się zatonie i 
zobaczyłem wodę. Następnie, pięć tygodni po tym trzęsieniu ziemi, 

powiedział, że Pasadena zostanie wstrząśnięta i wiele miast zostanie 
zniszczonych, a Chicago będzie jednym z nich. 

Pościłem przez dwa dni i zapytałem Pana, kiedy to nadchodzi, a On 

powiedział mi: „To będzie w niedzielę”, ale nie powiedział mi, kiedy to 
nastąpi. Mówi: „Bądźcie gotowi i szukajcie tego”. Wierzę, że On albo nas 

zbawi, albo przyjdzie i dogoni nas do nieba. Pan powiedział do mnie dziesięć 
lat temu: „Jeśli jesteś wierny, nigdy nie ujrzysz śmierci”. Powiedziałem: 

„Panie, kiedy przyjdziesz?” Powiedział: „Bądźcie gotowi, kiedy przyjdę, 
mówi Pan”. 

ODRODZENIE W LOS ANGELES. 

Pan mi to pokazał, odkąd br. Seymour przybył do Los Angeles, w ciągu 
ostatnich pięciu lat było więcej dusz nawróconych i uświęconych niż w 

całym Los Angeles. Powiedział, że będzie ich więcej i powinny być tak 

grube, jak liście i gałązki na drzewie. 
Pani Mary Galmond. 

1106 N. Marengo Avenue, Pasadena, Cal. 

 

DRUGI ROZDZIAŁ AKTÓW. 

Żona kaznodziei, która początkowo sprzeciwiała się prawdzie 

zielonoświątkowej, poszła do domu i przeczytała drugi rozdział Dziejów 
Apostolskich, a gdy czytała, Duch zstąpił na nią i zaczęła mówić 

językami. Jest członkiem nazarejskiego kościoła w Vernon. W drodze do 
kościoła spotkała brata, którego odegrała w prowadzeniu do Pana. Jest 

cudzoziemcem i gdy tylko go zobaczyła, zaczęła wylewać swoją duszę po 
francusku. Był zdumiony i powiedział: „Kiedy nauczyłeś się francuskiego?” 

"Co powiedziałem?" zapytała. 

"Powiedziałeś:" Przygotuj się! Przygotuj się! Jezus wkrótce przyjdzie! ” 

Poszła do kościoła i kiedy rozdawali ulotki ze szkółki niedzielnej, znowu 

zaczęła mówić językami i mówiła przez jakiś czas. Mogli tylko słuchać tego 
przejawienia mocy Bożej. 

 

Okropne rzeczywistości piekła. 

Pojawia się pytanie: „Czy wierzysz w piekło?” 
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Bracie, nie ma znaczenia, w co ty lub ja wierzymy, to nie znosi słowa 
Bożego. Piekło istnieje w swojej okropnej rzeczywistości, niezależnie od 

tego, czy w to wierzysz, czy nie, a tłumy pogrążają się w nim na łeb na 
szyję. „Niegodziwi zostaną zamienieni w piekło i wszystkie narody, które 
zapomną o Bogu”. Ps 9:17. 

Jezus wierzył w piekło i ostrzegał ludzi, by z niego uciekali. Dlaczego 
ambonie są dziś tak ciche? Ponieważ jesteśmy w odstępstwie w dniach 
ostatnich. Przeczytaj słowa Jezusa: 

„Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich do pieca 
ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Matt. 13:41, 42. 

„Tak będzie na końcu świata, wyjdą aniołowie i oddzielą złych spośród 

sprawiedliwych, i wrzucą ich do pieca rozpalonego; tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów”. Matt. 13:49, 50. 

„Ale Abraham powiedział: Synu, pamiętaj, że za życia otrzymujesz dobre 
rzeczy, podobnie jak Łazarz zło, ale teraz on doznaje pociechy i jesteś 
udręczony”. Łukasza 16:25 

„Ale straszni i niewierzący, obrzydliwi, mordercy, nierządnicy, czarownicy, 
bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli swój udział w jeziorze płonącym 

ogniem i siarką, które jest drugą śmiercią”. (lub oddzielenie od Boga.) Obj. 
21: 8. 

„A diabeł, który ich zwiódł, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie 
jest bestia i fałszywy prorok, i będzie dręczony dniem i nocą na wieki 
wieków”. Obj. 20:10. 

Umiłowani, to są słowa Jezusa, a kiedy mówi „na wieki wieków”, co mogłoby 
być bardziej wyrazem wieczności? 

 

Zesłanie Ducha Świętego w DANVILLE, VA. 

Drodzy Święci w Los Angeles: - Chwała Bogu za Jego moc i 
łaskę. Przygotowujemy się do jak najszybszego wyjazdu do Indii. Troje z 

nas - razem z dzieckiem, w sumie czworo - odpłynie tak szybko, jak to 
możliwe, aby znaleźć się na oceanie we właściwym czasie. 

Kiedy przyjechaliśmy tutaj z Los Angeles, znaleźliśmy zespół, któremu 
głosiliśmy, kiedy tu wcześniej głosiliśmy, większość z nich odstępowała i 

kłóciła się między sobą. Ale kiedy zobaczyli, że Bóg naprawdę uczynił dla 
nas coś wspaniałego, wszyscy weszli i zaczęli szukać Pana. Większość z nich 
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została odzyskana, a wiele z nich zostało ochrzczonych Duchem Świętym i 
otrzymało obcy język. 

Jedna młoda dziewczyna przyjęła chrzest w piątek wieczorem i mówiła po 

niemiecku. Bóg posłał nam Niemca do tłumaczenia. Powiedział, że może 
wszystko doskonale zrozumieć. Siostra Jennie Eans również zna język 
niemiecki i mówi nim bardzo płynnie. 

Siostra Garr każdego dnia poprawia swój tybetański i chiński. O, jak bardzo 

chwalę Boga, że kiedykolwiek dał nam to cudowne doświadczenie chrztu 
Duchem Świętym. 

Ludzie podlegają mocy Bożej i tutaj jest wspaniały czas. Kościół był wczoraj 

dwukrotnie wypełniony, a ołtarz przepełniony poszukiwaczami. Jeden 
zbawiony człowiek został uświęcony na spotkaniu popołudniowym, a na 

spotkaniu wieczornym przyjął chrzest Duchem Świętym i mówił językami i 
wywyższał Boga. 

Rozpoczęło się prawdziwe przebudzenie i trzech chłopców kaznodziejów 
świętości ustawiło się w kolejce. Dwóch z nich otrzymało chrzest i języki. 

Drugi szuka i mówi, że nigdy nie przestanie, dopóki go nie otrzyma. Wielu 
otrzymało języki, nie wiemy ile. 

Chorzy są uzdrawiani. Niedługo po naszym przyjeździe na spotkanie 

przyszła pani chora na puchlinę. Wstała z łóżka i przyszła; był chory przez 

długi czas. Kiedy powiedziała nam, jak bardzo się cieszy, że widzi nas z 
powrotem w Danville iz powodu swojego długiego, chorego zaklęcia, 

powiedziałem: „Bóg cię uzdrowi” i wziąłem ją za rękę. Natychmiast 
krzyknęła, że została uzdrowiona. Poczułem, jak uzdrawiająca moc wpływa 

do jej ciała. Następnego dnia powiedziała nam, że jej kończyny są 
spuchnięte, ale każda część została wypędzona na raz. Szła przez miasto, 

a potem opowiedziała sąsiadom o cudownych rzeczach, które Pan dla niej 
uczynił. 

Kilka zostało uzdrowionych. Ale co najważniejsze, wielu dostaje światło, a 

gdy Biblia otwiera się przed nami, cieszą się z cennych prawd, które przez 

tak długi czas były przed nami ukrywane przez „tradycje starszych”. To 
największa moc, jaką kiedykolwiek widziałem. Chwała Bogu! Chciałem tego 

od lat, ale nie wiedziałem, jak to osiągnąć. Ale Alleluja! W końcu wielki Bóg 
otworzył mi oczy i pozwolił mi zobaczyć prawdę, a to uwolniło mnie z niewoli 
ignoranckiej nauki i diabła w ogóle. Teraz widzę Biblię jak nigdy wcześniej. 

Wielu jest związanych strachem. Niektórzy boją się swoich przywódców, 
niektórzy siebie nawzajem, niektórzy tak bardzo boją się trzeciego 

błogosławieństwa, że nie są całkiem pewni drugiego. Tak to idzie. I świat 
pędzi w drodze do piekła, podczas gdy tak zwani uświęceni ludzie śpią lub 

argumentują, że dostali to wszystko, kiedy zostali uświęceni. Słabość tak 

zwanych uświęconych wystarczy, aby każdą uczciwą duszę przekonać, że 
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nie ma takiej mocy. Codziennie cieszymy się, że jesteśmy wolni od 
sekciarstwa. Alleluja, że Bóg kiedykolwiek pokazał nam, że był prawdziwy 
świadek chrztu. Dlaczego nie widzieliśmy tego wcześniej? 

Niech Bóg otworzy oczy świata i pokaże ludziom, że jest gotów dać im to, 
co dał uczniom w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Oczekujemy, że Bóg da nam dobre przebudzenie w Indiach. Módl się za 
nas. 

AG Garr i żona. 

 

KAZANIE Z SUKIENKI. 

Pan tak jasno przedstawia Swoją prawdę, że wędrujący człowiek, chociaż 
jest głupcem, nie zbłądzi w niej. Wszyscy widzieliście praną brudną 

sukienkę. Ale nigdy nie widziałeś osoby, która bierze brudną sukienkę i 
prasuje ją. I nigdy nie widziałeś, jak biorą sukienkę, pierzą ją i prasują 

jednocześnie. I nigdy nie widziałeś, żeby ktoś zakładał sukienkę i ją 
prasował. 

Brudna sukienka przedstawia osobę w grzechu. Twoja sprawiedliwość to 
brudne szmaty. „Chociaż wasze grzechy będą szkarłatne, będą białe jak 

śnieg”. Upranie sukienki stanowi uzasadnione doświadczenie. Kiedy 
sukienka jest wyprana i na sznurku, cieszysz się, że pranie jest skończone. 

Ale ubrania potrzebują czegoś innego, zanim będą gotowe do założenia. 
Czego potrzebują? Dlaczego, trzeba je wyprasować. Wstydziłbyś się zdjąć 

ubrania z linii i założyć je bez prasowania. Jezus wstydziłby się stawić was 
przed Ojcem, gdybyście nie byli uświęceni, ale kiedy jesteście uświęceni, 

nie wstydzi się nazywać was braćmi. Chrystus oddał się za swój kościół, 
aby go umyć i zaprezentować bez plam i zmarszczek. Musimy więc pozwolić 
Mu wygładzić wszystkie zmarszczki. 

Co następne? Zabierasz wyprasowaną część garderoby, a czegoś jeszcze 
brakuje. Co to jest? Dlaczego musisz go założyć i nosić. Ale to nie jest 

praca. Praca została wykonana po wypraniu i wyprasowaniu. Zatem Duch 

Święty jest darmowym darem. Jest to obietnica Ojca dana duszy, która jest 
uświęcona. Nie musisz pokutować, aby otrzymać Ducha Świętego, ale 

musisz zostać umyty i bielszy niż śnieg. Teraz nie masz już nic do 
opłakiwania, ale coś, z czego możesz się cieszyć. Możesz wiedzieć, że 

zostałeś ochrzczony. Duch Święty odetnie ci język i pozwoli ci wychwalać 
Go w nieznanym języku. Bóg nie wyprasuje brudnego kawałka. On usunie 

plamy, a następnie zmarszczki, a po tych dwóch uczynkach ochrzci cię 
swoim darmowym darem - Duchem Świętym. 
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Ofelia Wiley. 

 

ZNAKI FANATYZMU. 

Fanatycy są naznaczeni surowością wobec tych, którzy się z nimi nie 

zgadzają, a Jezus nie jest zatrzymywany. Wcześniej czy później owoce ciała 
pojawiają się w braku świętego życia. 

Zauważamy te rzeczy, ponieważ niektóre uczciwe dusze obawiały się, że 

ten ruch zielonoświątkowy był fanatyzmem. Zaznaczamy więc pewne cechy 
spotkań, które są przeciwieństwem fanatyzmu. Boska miłość do wszystkich, 

zwłaszcza do Kościoła, Ciała Chrystusa, którego członkiem jest każda 

usprawiedliwiona dusza. Pokora: to pokorna praca w skromnym miejscu i 
cieszymy się, że tak jest. Uniżamy się pod potężną ręką Boga i nieustannie 

badamy pisma święte, aby poznać całą Jego wolę i plan. Święte życie: ci 
ludzie prowadzą święte życie, oddzieleni od świata, ciała i diabła, i ratują 

inne dusze do życia w czystości i świętości. Na twarzach pracowników świeci 
Duch Święty. Czy to dzieło diabła? Przyjaciele, jeśli wyznajecie, że znacie 

Ducha Bożego i nie rozpoznajecie Go, kiedy On przyjdzie,jest powód, dla 
którego martwisz się o swój stan duchowy. 

 

GDY MÓWI DUCH ŚWIĘTY. 

Bracie. HM Allen, 3081 E. 6th street, Los Angeles, który otrzymał dar 

języków, mówi, że zapisał dźwięki fonetycznie, wziął standardowe prace na 

temat języków i odkrył, co to znaczy. Mówi: „Uważam, że wszystko, co 
Duch Święty mówi do mnie w nieznanych językach, ma głębokie 

doniesienie. Nie pozwolił mi powiedzieć wszystkiego. Pokazał mi nieznane 
języki, ale są to najważniejsze rzeczy, które mogą być zwróć naszą uwagę, 

rzeczy, które szybko nadchodzą na całej ziemi. Bóg dokonał cudu, mówiąc 
do mnie nieznanymi językami. Wziąłem słownik języków i stwierdziłem, że 

jest to absolutna prawda. Może to brzmieć głupio, gdy słyszysz ludzi 
mówiących nieznanymi językami, ale jeśli mówi tylko dwa słowa, to warto 
ich słuchać. " 

 

WIEDZA ZBAWIENIA. 

Jeśli Bóg ze względu na Chrystusa przebaczył ci twoje grzechy, wiesz o tym. 

A jeśli nie znasz tego lepiej niż cokolwiek na tym świecie, nadal jesteś w 
swoich grzechach. Kiedy zejdziesz na dół w zadośćuczynieniu, w ofierze 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, zostaniesz przyjęty. A jeśli zostałeś 
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przyjęty, a On dał ci czyste serce i poświęcił twoją duszę, wiesz o tym. A 
jeśli tego nie wiesz, praca nie jest wykonywana. 

Jeśli jesteś ochrzczony Duchem Świętym, wiesz o tym i wszyscy inni to 

wiedzą. To jedna rzecz, której nie możesz ukryć. Kiedy jesteś uświęcony, 
ludzie muszą przyjmować twoje świadectwo i pilnować twojego życia, ale 

kiedy On przychodzi i okrywa cię w kółko, ludzie to wiedzą. Człowiek może 
powiedzieć, że to diabeł i są pijani, ale chwała Bogu, On sam zaświeci, a za 

tobą jest moc, której mężczyźni i kobiety nie mogą zaprzeczyć. Da ci świętą 
odwagę, by bez lęku stanąć przed światem. 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

CZY ODRZUCAMY OSTATNIE SŁOWA JEZUSA? 

Wielu drogich świętych ludzi odrzuca ostatnie słowa Jezusa w ostatnim 
rozdziale Marka, zaczynając od piętnastego wersetu: 

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony; ale kto nie 

uwierzy, będzie potępiony. I te znaki będą towarzyszyć tym, którzy 
uwierzą; w na moje imię będą wypędzać diabły, nowymi językami mówić 

będą, węże będą chwytać, a jeśli piją jakąś śmiertelną rzecz, nie zaszkodzi 
im; na chorych włożą ręce i wyzdrowieją. " 

Dlaczego odrzucają te wersety? Ponieważ dr Godbey w swoim komentarzu 
i tłumaczeniu je pominął. Dlaczego ich pominął? Ponieważ nie było ich w 

manuskrypcie synajskim, z którego przetłumaczył. Był to rękopis 
znaleziony w późniejszych latach podczas misji na górze Synaj. Mężczyzna, 

który znalazł rękopis, Niemiec imieniem Tischendorf, powiedział, że 
niektóre arkusze tego rękopisu zostały już wrzucone do naczynia do 

rozpalania drewna. W ten czy w inny sposób część mogła zostać utracona 
z tego rękopisu. 

Jakkolwiek by to nie było, jesteśmy pewni, że są to słowa Jezusa. Sama 
pisarka, będąc wielkim wielbicielem br. Godbey, był przez pewien czas pod 

wpływem jego poglądów dotyczących ostatnich słów naszego Pana, jak 
podano powyżej. Ale odkąd uczestniczyłem w tych spotkaniach Ducha 

Świętego i słyszałem te same słowa, które Duch Święty wypowiadał w 
nieznanych językach i które były zinterpretowane, wszelkie wątpliwości co 

do nich zostały rozwiane. Poza tym sprawdzają się na naszych 
oczach. Rzuciliśmy na wiatr wszelkie wątpliwości i wzięliśmy do serca całe 
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słowo Jezusa. Drodzy przyjaciele, nie pozwólcie nikomu rozwikłać waszej 
Biblii ani wyciąć z niej jakiejkolwiek części. Potrzebujesz całości. Alleluja dla 
Słowa. 

 

MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Słyszymy teraz od osób i firm, które zdecydowanie czekają na Boga w ich 
osobistej Pięćdziesiątnicy. Niektórzy zostali pobudzeni do poszukiwań, 

słysząc o Bożym nawiedzeniu w Los Angeles. Łączymy ręce ze wszystkimi 
takimi głodnymi poszukiwaczami i spotykamy się na tronie. Niektórzy 

spodziewają się, że przyjdą w ten sposób. Oczekujemy, że Pan szybko 

przygotuje takich do wyjścia na pole. Ze wszystkich stron docierają 
wezwania do pracowników, którzy są napełnieni Duchem i mają dowody 

biblijne. Oczekujemy, że Pan wyśle pracowników do całego kraju, niosących 
tę Ewangelię. 

Przed kolejnym wydaniem tego artykułu szukamy Bro. Parhama z Los 

Angeles, brata pełnego boskiej miłości, którego Pan wskrzesił pięć lat temu, 
aby głosił tę prawdę. On, wraz z innymi pracownikami, będzie organizował 

spotkania odrodzenia związkowego w Los Angeles, a potem spodziewa się 
udać się do innych miast i miasteczek, i wyznaczy pracowników, którzy 

będą wypełniać wezwania, które nadejdą. Zacznij więc od razu się modlić 

o przebudzenie sąsiedztwo, miasto lub miasto. Być może najpierw 
potrzebujesz go w swojej szafie lub na rodzinnym ołtarzu. Ale oczekuj od 

Boga wielkich rzeczy. Zacznijcie przygotowywać się na przebudzenie oraz 
na wielkie i głębokie przebudzenie i wierzcie w to. Może cię to kosztować 

pieniądze i może kosztować cię upokarzające procesy, ale przygotuj się na 
przyjście Pana. 

 

LIST OD BRO. JOHNSON. 

Nowy Jork, 31 sierpnia. 

Pokój wam. Mam zamiar, jeśli Bóg pozwoli, za kilka dni opuścić Nowy Jork 
i udać się do Palestyny i Jerozolimy. Jadę przez Gibraltar, Hiszpania. Bóg 

działa potężnie. Chciałbym się z tobą pożegnać, zanim opuszczę ten kraj, 
może już nigdy nie powrócę w tym życiu. 

Cały czas pracowałem dla mojego Mistrza, a ręka Boga jest ze 

mną. Uratował kilku i wielu było błogosławionych. Niektórzy otrzymali 
Ducha Świętego. Oddaję za to całą chwałę Bogu. Proszę, pomódl się za 

mnie. Chciałbym, żeby Bóg przysłał mi brata, aby pomógł mi w 

Palestynie. Nadal jestem spragniony więcej Jezusa. Jest dla mnie taki 
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dobry. Pan dał mi więcej wolności i mocy niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz 
mówię w jedenastu lub dwunastu językach. 

Słodki pokój i miłość są w moim sercu dla każdego człowieka. Módlcie się, 

aby Bóg zachował mnie w pokorze. Chcę wykorzystać te dary na chwałę 
Boga. Powiedz Bro. Seymour, że jestem jednym z nim i wszystkimi innymi 

świętymi w Los Angeles. Kocham mojego drogiego brata. Seymour tak 
bardzo. Był dla mnie dobrą pomocą. Niech Bóg błogosławi go w jego pracy. 

Moja miłość do wszystkich świętych. Chcę, żeby całe zgromadzenie modliło 
się za mnie, aby Bóg miał ze mną całą swoją drogę w tym życiu. Moje serce 

bije za Żydów i każdą zagubioną duszę na tym świecie. Bóg jest moją 
ucieczką i nigdy mnie nie opuści ani nie porzuci. 

Andrew Johnson. 

Adres Care of Soldiers 'and Sailors' Home, Gibraltar, Spain. 

Siostra Florence Crawford mówi: „Nie ma miejsca na ziemi tak drogiego mi 

jak to miejsce, ale muszę wyjść i opowiedzieć tę historię. Dusze giną daleko 
i blisko. Pan powiedział mi wczoraj, żebym poszedł na cały świat i głosił 

Jego Ewangelia: „Królestwo niebieskie jest blisko” i „Oto idę szybko. Co On 
mówi do mnie, mówi do każdej ochrzczonej duszy. Chce, abyśmy wyszli na 

drogi i żywopłoty i głosili tę Ewangelię. Namaścił mnie, abym opowiedział 
historię Jezusa i mogę iść sam, bo Jezus jest ze mną. O, chwała Bogu! " 

 

SCENY WIELKANOCNE. 

W sierpniu w Brunner w Teksasie odbyło się wspaniałe spotkanie ludu wiary 
apostolskiej. Pięćdziesięciu, siedemdziesięciu pięciu i stu poszukujących na 

nabożeństwie tłoczyło się na ołtarzach przez całe dwa tygodnie. Ołtarz na 
sześćdziesiąt stóp został podwojony w połowie drogi wstecz, a następnie 

potrójnie, aż cała przednia połowa Przybytku została zajęta wielkim 
nabożeństwem. Pomyśl o stu poszukujących i dwukrotnie większej liczbie 

wiernych chrześcijan, którzy pomagają, wszyscy modlą się przed 
Bogiem. Chwała Jego wspaniałemu imieniu! Potem zobacz, jak powstają z 
błyszczącymi twarzami i mocą zielonoświątkowców. 

 

PRZYSZŁO TRZY STO MIL. 

Niektórzy przybyli na duże odległości, aby zobaczyć Zielone Świątki w Los 

Angeles. Brat Ormianin, który przebył trzysta mil, powiedział: „Jestem jak 
królowa Saby, która poszła zobaczyć mądrość Salomona, dopiero gdy 

usłyszałem o tych spotkaniach, nie doszedłem tak daleko, przyszedłem 
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tylko 300 mil do zobacz, czy to była prawda. A teraz jestem bardzo 
zadowolony, że widzę cudowne dzieła Boże. Jeśli ci ludzie, którzy mają tylko 

kilka kropel od Boga, są szaleni, co to będzie, gdy nadejdzie prysznic. 
Prysznic podąża za kroplami. " 

 

ZJEDNOCZONY Z JEZUSEM. 

Jezus mówi: „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie”. Pan 

pokazał mi, że to jarzmo było przymierzem nowego testamentu zawartym 
w Jego krwi i zakładamy to jarzmo, kiedy jesteśmy ochrzczeni Duchem 

Świętym. To przymierze jest przymierzem małżeńskim. Jesteśmy 

małżeństwem, nie na jeden dzień, rok czy na całe życie, ale na 
wieczność. Kiedy ożeniłem się z żoną, zdecydowano się na to życie. Więc 

kiedy wyszłam za mąż za Jezusa Chrystusa, zostało to ustalone na 
zawsze. Alleluja! Jezus i ja jesteśmy zjednoczeni. Ochrzcił mnie miłością. 

 

PRACA W WIRGINII. 

907 Glasken St., Portsmouth, Va. 

Wczoraj wieczorem mieliśmy wspaniałe spotkanie. To była szósta noc i 
mamy sześciu mówiących językami. Wspaniale jest widzieć, jak Pan pracuje 

ze swoimi wierzącymi dziećmi, ale jest tu wiele do zrobienia. Jest grupa 
świętych, którzy nie czytają Biblii tak, jak święci. Mówią, że Biblia jest dla 

niewierzących, więc w ogóle jej nie czytają. O, żeby ktoś pomógł. Czy nie 
przyjdziesz i nie pomożesz, jeśli możesz i tak szybko, jak to możliwe? 

Bóg wykonuje dziś krótką pracę na ziemi. Wkrótce ponownie zejdzie na 

ziemię. Powiedział, że nie powinniśmy przechodzić przez miasta, dopóki nie 
przyjdzie Syn Człowieczy, więc nie mamy wiele czasu do 

stracenia. Pamiętaj o mnie do wszystkich świętych. Powiedz im, żeby dużo 

się za mnie modlili. Nie mogę pisać do wszystkich, więc pamiętasz mnie 
jako jednego. Poproś ich, aby modlili się o pracę w Wirginii. To jest bardzo 

potrzebne. Nie wiem, jak długo Pan będzie mnie tu trzymał. Jest tak wiele 
do zrobienia. 

Nie przeszedłem przez Danville, ale jadę tam, gdy tylko będę mógł wysiąść 

z tego miejsca. Przyjechałem przez Nowy Orlean i przesiadłem się tam, 
położyłem ręce na dwóch chorych i zasiałem ziarno w drodze z Houston 
tutaj - Lucy Farrow. 

Późniejsze doniesienia mówią, że dwudziestu zostało ochrzczonych Duchem 
Świętym w Portsmouth. 
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CHIŃCZY CHCĄ EWANGELII BIBLIJNEJ. 

Drogi przyjaciel pojechał do Chin jako misjonarz chirurgiczny, głosząc 
Ewangelię i rozcinając ludzi. Jest w Chinach od ośmiu lat i zna tylko trochę 

języka. (Czy Bóg, który wprawił w zakłopotanie ludzi na wieży Babel i 
sprawił, że wszystkie narody w Jerozolimie usłyszały we własnym języku, 

nie może podać języka?) Pisze, że Chińczycy to mądrzy ludzie i niektórzy 
z nich czytali Biblię i przyszedł do niej z otwartą Księgą, mówiąc: „Kiedy 

będziecie czynić to, co wam powie Bóg wasz, wtedy uwierzymy w Boga 
waszego. chorzy i wyzdrowieją, a tu idziesz ze swoimi nożami tnącymi nas 

iz torbami na pigułki. Dlaczego nie zrobisz tego, co nakazuje ci Bóg? "Co 
to oznacza? Oznacza to, że jeśli idziemy jako przedstawiciele naszego 

Pana, musimy iść z wyposażeniem, które On daje. Poganie chcą całej 
Ewangelii. 

 

MAŁE DZIECI OTRZYMUJĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Wiele dzieci zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Siostra w Hermon 

organizuje codzienne spotkanie dzieci i troje dzieci zostało ochrzczonych 
Duchem Świętym. Pewnego niedzielnego wieczoru również w Azusa Street 

Mission trzy małe dziewczynki, siostry, zostały ochrzczone Duchem 
Świętym i każda z nich mówiła językami i różnymi językami. Wzruszające 

było zobaczyć, jak zaczęli modlić się za innych przy ołtarzu. Musieli 
wyjechać z matką do Kanady i spodziewać się, że stamtąd przekroczą 

ocean, ale zanim odeszli, Pan dał im ich Pięćdziesiątnicę. Pewna liczba dzieci 
została wyraźnie zbawiona i uświęcona podczas niedzielnego 

popołudniowego spotkania dla dzieci, prowadzonego przez chłopca-
kaznodzieję Clayborna, w niedzielne popołudnie, a niektóre otrzymały dar 
Ducha Świętego, a Bóg posługuje się ich świadectwami 

 

Władza apostolska będzie oznaczać prześladowania apostolskie. Piekło z 

całą swoją mocą zostanie uwolnione. Wypada nam zdobyć duchowy 
kręgosłup, duchową wytrzymałość i przyczepność, które pozwolą nam 

stanąć w tych ostatnich dniach przeciwko wszystkim siłom wroga. Jezus 
przyszedł, aby zniszczyć wszystkie dzieła diabła, i powiedział, że da nam 
moc, zstąpi na nas Duch Święty, taką samą moc, jaką miał. 

 

PROCES POLEROWANIA. 
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Kilka lat temu, kiedy byłem bardzo głodny, szukając Boga w całej Jego 
pełni, pewnego dnia zamknąłem się w swojej komorze, a Pan dał mi 

wspaniałe objawienie. Kiedy klęczałem przed moim Stwórcą, błagając Go, 
aby pokazał mi wszystko, czego oczekiwał ode mnie, tuż przed moimi 

oczami zobaczyłem tę cudowną wizję. Pojawił się mężczyzna z dużą, długą, 
sękatą, ale prostą kłodą. Mężczyzna miał siekierę. Czy kiedykolwiek 

widziałeś, jak ktoś strzelił drewno? Strzelał do kłody i wydawało mi się, że 
topór przeszedł do kawałka. I za każdym razem, gdy strzelał, bolało mnie 

to. Strzelił go z czterech stron, a następnie wziął szeroki topór i zerwał 
węzły. Potem wziął linię i dzięki adz zrobił to całkiem gładko. Następnie 

podniósł go w powietrze i wziąwszy wielki samolot, zwrócił się do mnie i 
powiedział: „To jest płaszczyzna Ducha Świętego”, i prowadził samolot w 

górę iw dół,aż mogłem zobaczyć wizerunek mężczyzny doskonale 
odzwierciedlony w obliczu kłody, jak w lustrze. Zrobił to ze wszystkich 

czterech stron. Następnie zwracając się do mnie, powiedział: „Jesteś 
piękna, moja miłości, w tobie nie ma miejsca”. 

To właśnie Bóg chce z nami zrobić. Chce usunąć wszystkie guzy, wszystkie 
pąkle. Dopiero zaczęliśmy kłaść się na kowadle Bożej prawdy. Przyłożono 

nam młotek. Być może będzie musiał kilka razy wrzucić nas z powrotem do 
huty. Pozostańmy w ogniu, aż nie będzie już w nas żużlu. Czasami myślimy, 

że Bóg zrobił wszystko, co musiał; ale pojawia się coś, czego nie lubimy, a 
starzec może wstać i utykać na całkiem niezłej goleni. 

Kilka tygodni temu myślałem, że z pewnością zrobiono ostatni udar, a teraz 
jestem martwy dla świata. Ale nie trwało długo, zanim odkryłem, że jest 

tam małe ja. Prowadziłem spotkanie w małej wiosce. Musieliśmy przestawić 
kuchenkę, a nie było innego wyjścia, jak tylko wskoczyć na tę kuchenkę i 

jechać za starym zaprzęgiem mułów, a okazało się, że Sister Hall ma w 
sobie jeszcze trochę życia. Dzięki Bogu, teraz już nie żyję. 

Pozostańmy na kowadle Bożym, dopóki nie odzwierciedlimy obrazu 

Mistrza. Jest takie miejsce, do którego dojdziemy, że Bóg Wszechmogący 

powie: „Ty jesteś piękna, moja miłości, nie ma w tobie miejsca” - p. Anna 
Hall. 

 

PRZESŁANIE W SPRAWIE JEGO PRZYJŚCIA. 

Młoda siostra, panna Lillian Keyes, córka doktora Keyesa z tego miasta, 

mówi i śpiewa językami, gdy Duch przemawia. Ona również tłumaczy, a 
następującą interpretację potwierdziła także siostra SK Mead, 

dwudziestoletnia misjonarka w Afryce. Siostra Mead wstała i powiedziała, 
że język, którym się posługiwali, jest ich dialektem w Afryce, pięknym 

językiem, ale bardzo trudnym do przyswojenia dla anglojęzycznych ludzi, 
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ale Duch Święty, poprzez młodą damę, nadał doskonały 
akcent. Zinterpretowana wiadomość była następująca: 

„Jezus ponownie 

przyjdzie , przyjdzie ponownie tak szybko, 
I wtedy Go spotkamy. 

„Przygotujcie teraz swoje serca, bo Pan wkrótce przyjdzie, a nie znacie 

godziny. Jeśli nie jesteście przygotowani, nie pójdziecie z Jezusem. On widzi 

każde serce i chce je przygotować na swoje przyjście. Szukajcie Go teraz , 
pewnego dnia będzie za późno. 

„Pan mówi:„ Będę błogosławił wszystkim, którzy mnie szukają z całego 

serca, bo Bóg nie ma względu na osoby. Miłość Boża jest tak wielka ”. Mówi: 
„Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, a dam ci odpocznienie. Będę was chrzcił 
Duchem Świętym i ogniem, i wszystkich, którzy mnie pilnie szukają”. 

„O, Jezus jest takim cudownym Zbawicielem. On przyjdzie wkrótce i 

wszyscy muszą mieć gotowe serca. O, Jezus jest taki słodki. Mówi:„ 
Czuwajcie i bądźcie gotowi, kiedy przyjdę ”. O, On przyjdzie tak szybko. " 

Nasza siostra mówi również dwoma chińskimi dialektami. Mówi do 

Chińczyków, gdy mija ich na ulicy lub gdy przychodzą do domu, a oni 
słuchają ze zdziwieniem i mówią, że mówi im o Bogu. 

 

JEDEN KOŚCIÓŁ. 

Podczas niedawnego procesu kościelnego pewien brat zauważył, że nie 
myślał o tym, że gdy szuka więcej Boga, oznacza to, że zostanie wyrzucony 

z kościoła Świętości. To przywodzi na myśl starszą panią, którą wyrzucono 
z kościoła i schodząc ze wzgórza, powiedziała: „Tam jest dom spotkań, tu 
idzie kościół”. 

Mogą wyrzucić was z domów kościelnych i organizacji ludzkich, ale nie z 

jednego kościoła. Dzięki Bogu, ta księga kościoła jest przechowywana w 
niebie. Jezus powiedział: „Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w 
niebie”. 

Jeden z przywódców Świątobliwości powiedział, że kościół zawsze nauczał 
o uświęcaniu jako chrzcie Duchem Świętym i nie stać ich na rezygnację z 

tego. Poza tym musiałby spalić swoje książki i kazania. Bracie, w tym 
wielkim dniu sądu, ile ważą te książki i kazania w porównaniu ze słowem 
Bożym? 
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Początkowo przywódcy Świątobliwości zaaprobowali pracę w Misji, ale na 
spotkaniu obozowym zdecydowali, że chrzest zielonoświątkowy nie jest 

inny niż uświęcenie, a także mówienie językami. Zostały one wykluczone i 
nie można o nich wspominać na terenie obozu. Czym nie byłoby to 

spotkanie, gdyby dali Duchowi Świętemu pierwszeństwo? Tylko wieczność 
ujawni wielką stratę duszom przez przywódców, którzy nie pozwolą 
głodnym owcom wejść w to błogosławione życie mocy i Ducha Świętego. 

 

„TEN SAM JEZUS”. 

Kiedy Duch Święty zstąpił na sto dwadzieścia, było to rano w czasie 

dyspensacji Ducha Świętego. Dzisiaj żyjemy wieczorem w okresie 
dyspensacji Ducha Świętego. I jak było rano, tak będzie wieczorem. To 

ostatnie wezwanie ewangelizacyjne tego dnia. Jak Jan Chrzciciel był głosem 
wołającego na pustyni: „Przygotujcie drogę Pańską”, tak głos ostrzeżenia 

rozchodzi się dziś po ziemi, aby przygotować świat na powtórne przyjście 
Pana Jezusa Chrystusa. Aniołowie powiedzieli do Jego uczniów, gdy został 

przyjęty do nieba, i stali wytrwale wpatrując się w górę: „Ten sam Jezus, 
który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie w taki sam sposób, jak 

widzieliście Go idącego do nieba”. Ten sam Jezus powraca ponownie, aby 
zasiąść w królestwie Swego Ojca.Ten sam Jezus, który nosił koronę 

cierniową i został wywyższony między niebem a ziemią. Ten sam Jezus, 
który wisiał tam na Kalwarii, a teraz siedzi po prawicy Boga Ojca, wraca na 
ziemię. Czy to nie wystarczy, aby zachwycić wasze dusze, drodzy? 

 

POWRÓT DO Pięćdziesiątnicy. 

Co oznaczają ci płatni kaznodzieje w kraju, którzy nie będą głosić, dopóki 

nie dostaną tak dużej pensji? Ludzie odeszli od starych zabytków. Kapłani 
nie mieli własnej ziemi. Mieli żyć z dziesięcin i ofiar. Dzisiejsi ministrowie 

odeszli od dawnych zabytków, dlatego starają się o zapłatę nad 
ziemią. Cofnąć się. Nie masz czasu do stracenia. Wszyscy musimy wstać i 

zrobić coś dla ginących dusz wokół nas. Chcesz być szczęśliwy? Chcesz 
aprobaty Boga? Bądź sługą ludzkości. Chleby i ryby nie rozmnażały się w 

rękach naszego błogosławionego Odkupiciela, dopóki nie zaczął rozdawać 
głodnym. 

Bóg nie potrzebuje wielkiego teologicznego kaznodziei, który może dać 
ludziom tylko teologiczne okruchy i wióry. Potrafi podnieść robaka i 

zmiażdżyć górę. Bierze słabe rzeczy, by zmylić potężnych. Zbiera kamyki z 
ulicy i poleruje je do swojej pracy. Używa nawet dzieci do głoszenia swojej 

Ewangelii. Młoda siostra, czternastoletnia, została zbawiona, uświęcona i 
ochrzczona Duchem Świętym, i wyszła, zabierając ze sobą grupę 
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pracowników, i prowadziła przebudzenie, w którym zbawiono sto 
dziewięćdziesiąt dusz. Ministrowie otrzymujący pensję, którzy odrzucają 

Ewangelię, będą musieli zbankrutować. Wysyła tych, którzy pójdą bez 
pieniędzy i bez ceny. Chwała Bogu za ten apostolski dzień. 

 

ZWYCIĘSTWO. 

Dzięki Bogu za środki, dzięki którym wydostał się ten drugi numer wiary 

apostolskiej. Za tę wielką sprawę płaci się w odpowiedzi na 
modlitwę. Ostatni numer 5000 został rozesłany po całych Stanach 

Zjednoczonych i na świecie i wkrótce został wyczerpany, tak że musieliśmy 

odrzucić wiele próśb o dokumenty. Tym razem publikujemy 10 
000. Ostatnim razem mogliśmy zużyć kilka tysięcy więcej, z dobrą 

korzyścią. Nie uważamy wcale za konieczne reklamowanie gazety, 
ponieważ wieści o pracy rozeszły się już daleko i szeroko. Ludzie radują się, 

gdy słyszą o tym cudownym wylaniu zbawienia z dawnej Ewangelii. I nic 
dziwnego, głodują teologiczne opiłki. Nieważne, co mówią kaznodzieje lub 
ktokolwiek inny, idź po zbawienie zielonoświątkowe. 

 

„ZAPYTAJ, CO BĘDZIESZ”. 

Siostra M. Ella Judy, nauczycielka ze Szkoły Niewidomych w Columbus w 
Ohio, przyjechała do Los Angeles na letnie wakacje. Wstąpiła do misji Azusa 

Street wkrótce po jej przybyciu i poczuła, że Bóg tam jest. Cierpiała na 

bezsenność i inne dolegliwości i była bardzo głodną duszą. W przeszłości 
czuła, że Pan obiecał jej, że będzie jedną z Jego oblubienicy. Powiedział jej: 

„Proś, o co chcesz”, a ona odpowiedziała: „Bądź wola Twoja”. Więc jaką 
radość sprawił mu wybór tak wielkiego prezentu dla niej. Później jej wiara 
zawiodła, ale Bóg był prawdziwy. 

Na około godzinę przed wyjazdem pociągu z Los Angeles, którym miała 
jechać, Pan w małym pokoju na piętrze misji łaskawie ochrzcił ją Duchem 

Świętym i dał jej świadectwo biblijne. Przez jakiś czas nie potrafiła mówić 
po angielsku. Został zabrany, a ona mówiła językiem Ducha, wskazując 

tym, którzy ją otaczali, do Jezusa. To było niebiańskie miejsce. Nasza 

siostra została zapieczętowana jako jedna z panny młodej i była bardzo 
szczęśliwa. Spodziewamy się zobaczyć ją z powrotem w Los Angeles. Pan 

powołał ją do swojego dzieła. W przeszłości wykorzystywał ją do 
zdobywania dusz, a teraz, gdy ma ona wkład zielonoświątkowy, 

spodziewamy się, że będzie ona znacznie bardziej wykorzystywana przez 
Pana. 
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15 września Pan położył pieczęć aprobaty na wyjeździe misjonarzy do 

Afryki, 15 września. Przez około dwie godziny w zajezdni święci śpiewali, 

niektórzy płakali i radowali się w Duchu, a niektórzy tańczyli przed 
Panem. Podczas gdy Siostra Wiley głosiła Ewangelię tłumowi, jeden z 

urzędników, rozgniewany, próbował przerwać zebranie, ale święci zaczęli 
się modlić i pozwolono im spokojnie trwać przez jakiś czas, aż brat zaczął 

mówić języki. Wydawało się, że to poruszyło diabła i br. Lee został 
wypuszczony na ulicę, co zaowocowało tam spotkaniem. Bóg wspaniale 
zapewnił środki do wysłania misjonarzy. 

 
Strona 4 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Wszelkie komunikaty należy kierować do wiary apostolskiej, 312 Azusa 
Street. 

Ponieważ nie mamy płatnej listy abonamentowej, nie przysługują nam 
opłaty pocztowe drugiej kategorii. Papiery zostaną wysłane na dowolny 
adres w potrzebnych ilościach, w miarę jak Pan zapewni środki. 

 

Nie walczymy z ludźmi ani kościołami, ale staramy się zastąpić martwe 

formy, wyznania i dzikie fanatyzmy żywym, praktycznym 
chrześcijaństwem. „Miłość, wiara, jedność” to nasze hasła, a „Zwycięstwo 

przez krew Zadośćuczynienia” to nasz okrzyk bojowy. Boże obietnice są 
prawdziwe. Powiedział: „Bądź wierny w kilku rzeczach, a uczynię cię władcą 

wielu”. Z małej garstki chrześcijan, którzy stali pod krzyżem, gdy nadeszły 
próby i zniechęcenia, Bóg wzbudził potężne zastępy. 

Poszukiwanie uzdrowienia - musi wierzyć, że Bóg jest w stanie 
uzdrawiać. 15:26: „Ja jestem Panem, który cię uzdrawia”. Jakuba 
5:14; Psa. 103: 3; 2 Królów 20: 5; Matt. 8:16, 17; Marka 16:16, 17, 18. 

Musi wierzyć, że Bóg jest w stanie leczyć. „Oto Ja jestem Pan, Bóg 
wszelkiego ciała; czy jest coś, co jest dla Mnie zbyt trudne?” - Jer. 32:27. 
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Wyślij rolkę egzemplarzy próbnych do głodnych dusz. Możemy 
wysłać siedem za dwa centy pocztą. 

 

OGŁOSZENIE. 

Pan posyła nas, abyśmy głosili Ewangelię, ale nie błagali. Każdy, kto 
zabiega o pieniądze, nie reprezentuje wiary apostolskiej, ponieważ jest ona 

kontynuowana przez dobrowolne ofiary. Jezus przykazał im, aby 
dobrowolnie głosili Ewangelię. „Swobodnie otrzymaliście, darmo dawajcie”. 

 

W tych ostatnich dniach nie wystarczy nic innego, jak cała Ewangelia Jezusa 

Chrystusa. 

 

Nie jesteśmy boskimi uzdrowicielami, tak samo jak nie jesteśmy boskimi 
zbawcami. Uzdrowienie dokonuje się przez Wszechmogącego Boga. 

 

Kobieta w San Pedro była bardzo chora, cierpiała tak wielką agonię, że była 

prawie nieprzytomna, a jej ciało zesztywniało. Była prawie szalona. Święci 
zostali wezwani, aby się za nią modlić, a gdy ktoś położył na niej swoją 
rękę, natychmiast została uzdrowiona, wstała i ugotowała tego dnia obiad. 

 

Siostra E. Thomas przyszła po wyleczenie jej nadgarstka, który był 

skręcony, i kości tak nie na miejscu, że było sztywne i bardzo 
bolesne. Kiedy odmawiano modlitwę, można było zobaczyć Pana 

pracującego w nadgarstku, układającego kości itp., Które były nie na 

miejscu, i wykonał doskonałą pracę, nadając nadgarstkowi kształt tak, aby 
mogła go bez bólu zgiąć. 

 

Dwie drogie siostry, które znaliśmy przed laty, pani May J. Sharps i pani 

Roba Schoepf, które usłyszały o tych spotkaniach czytając wiarę 

apostolską, przybyły z hrabstwa Orange i zanim wróciły, obie otrzymały 
Ducha Świętego i dowody biblijne . Pan z pewnością błogosławi ten mały 
papier wielu głodnym duszom. 
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Siostra Lucy M. Leatherman pisze z 692 Eighth Avenue w Nowym Jorku: 
„Chwała Bogu za dar Ducha Świętego, trzeciej osoby w 

Trójcy”. Otrzymywaliśmy listy od tych, którzy byli bardzo błogosławieni i 
zostali wprowadzeni w Pięćdziesiątnicę przez naszą siostrę i resztę zespołu 
Misjonarzy Palestyny. 

 

Jezus powiedział: „Jeśli ktoś nie mieszka we mnie, zostanie wyrzucony jak 

latorośl i uschnie”. Jeśli odetniesz uschniętą gałąź, być może odkryjesz, że 
zabił ją robak. Kiedy chrześcijanin popełnia grzech, usycha i nie jest już 

latoroślą Chrystusa. A więc pierwszą rzeczą, o której wiesz, jest to, że 
przynosi owoce ciała. Gdy tylko pojawią się owoce ciała, wszyscy wiedzą, 
że jesteś grzesznikiem. 

 

Bracie. GW Batman i żona są zbawieni, uświęceni i ochrzczeni Duchem 

Świętym oraz mają dar języków. Wszystkie są spakowane do Monrowii, 
Liberii, Afryki. Mają troje małych dzieci, ale chcą zaufać Panu. Od lat 

dzwonię do tej krainy. Bracie. Batman powiedział, że Bóg dał mu wizję 
miasta na zachodnim wybrzeżu Afryki i powiedział, że powinien tam 

pojechać. Bracie. Meade, misjonarz, który tam był, powiedział, że to 
doskonały opis. 

 

Chwalcie Boga za zbawienie, które daje świadectwo. Bóg daje nam 
świadectwo, że jesteśmy usprawiedliwieni, Duch świadczy, że jesteśmy 

uświęceni, a kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, świadczy przez nas, jak 

zapisano w Dz. 2: 4, mówiąc o mówieniu innymi językami. Jezus miał 
świadka wszystkiego. Kiedy się urodził, aniołowie śpiewali na równinie 

Betlejem, kiedy został ochrzczony Duchem Świętym, miał świadectwo o 
niebiańskiej gołębicy i głos z nieba, kiedy powstał z martwych, aniołowie 

świadczyli przy grobie i kiedy wstąpił, aniołowie byli świadkami, że przyjdzie 
ponownie. Dlaczego nie mieć świadectwa biblijnego, nadprzyrodzonego 
świadectwa, za które ludzie nie będą musieli wierzyć na twoje słowo? 

 

Ewangelista Daniel Awrey usłyszał o przebudzeniu zielonoświątkowym 

podczas pobytu w Dudleyville w Arizonie i był prowadzony przez Pana, który 
miał przyjść. Mówi, że około piętnaście lat temu, kiedy przyjął chrzest 

Duchem Świętym, zobaczył płomień ognia spadający na jego głowę, a Pan 
przejął kontrolę nad jego językiem, zmuszając go do modlitwy w innym 

języku. W tamtym czasie nie zdawał sobie sprawy ze znaczenia nowego 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

języka. Szuka teraz Boga, aby go odnowił, ponieważ odsyła go z powrotem 
do głodnych dusz. 

 

Mężczyzna, który od dwudziestu pięciu lat palił tytoń, szukał przy ołtarzu, 

aby odebrać mu apetyt. W kieszeni miał wtyczkę tytoniu. Wyjął go i dał 

jednemu z ministrantów. I natychmiast Pan zaczął błogosławić jego duszę 
i odniósł zwycięstwo nad swoim starym wrogiem. Nie mógł uzyskać 

pomocy, dopóki nie wyczyścił kieszeni. Wielu poszukiwaczy ma ukrytą 
półkę za drzwiami, którą trzeba wyczyścić z bożków. 

 

Pewien człowiek powiedział do mnie: „Bałbym się zejść do ołtarza i szukać 

cudownej mocy, o której opowiadasz, a diabeł mógłby mi coś dać”. Co! Czy 

myślisz, że kiedy upadnę pokryty krwią Jezusa i będę Go szukał, aby 
ochrzcił mnie Duchem Świętym, że da mi węża? „Jeśli syn poprosi 

kogokolwiek z was, którzy są ojcami o chleb, czy da mu kamień, albo jeśli 
poprosi o rybę, czy za rybę da mu węża? O ileż bardziej wasz Ojciec 
Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą ”- Łukasza 11:11. 

 

Chrześcijanie śpią w swoich ławkach w kościołach, a najemni kaznodzieje 

śpią na swoich ambonach. Musimy mieć coś, co obudzi ludzi. Języki są jak 
dzwon, który dzwoni do ludzi. Budzą się na fakt, że Bóg jest na 

ziemi. Kapłan nosił w świątyni dzwonki, żeby ludzie wiedzieli, że żyje. Jeśli 
przestali dzwonić, wiedzieli, że nie żyje. Dopóki Duch Święty jest w nas, 
będzie nadal dzwonił do Jezusa. 

 

DROGA DO ŚWIĘTEGO. 

Grzesznik przychodzi do Pana cały pogrążony w grzechu i ciemności. Nie 

może dokonać poświęcenia, ponieważ jest martwy. Życie należy włożyć w 
nas, zanim będziemy mogli przedstawić Panu jakiekolwiek życie. Musi 

zostać usprawiedliwiony przez wiarę. Jest Baranek bez skazy i skazy, zabity 
za niego przed Bogiem, a kiedy pokutuje do Boga za swoje grzechy, Pan 

zmiłuje się nad nim ze względu na Chrystusa i daje życie wieczne w jego 
duszy, przebaczając mu jego grzechy, zmywając jego winne 

zanieczyszczenie i staje przed Bogiem usprawiedliwiony, jak gdyby nigdy 
nie zgrzeszył. 

Pozostaje w nim ten stary grzech pierworodny, za który nie jest 
odpowiedzialny, dopóki nie otrzyma światła. Słyszy, że „Jezus, aby uświęcić 
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lud swoją krwią, cierpiał bez bramy” i przychodzi, aby zostać uświęcony. 
Na ołtarzu jest Jezus, Baranek bez skazy. Jezus bierze tę duszę, która ma 

w sobie życie wieczne, i przedstawia ją Bogu w celu całkowitego 
oczyszczenia i oczyszczenia z wszelkiego grzechu pierworodnego i Adama. 

A Jezus, Syn Boży, oczyszcza go z wszelkiego grzechu i staje się całkowicie 
zdrowy, uświęcony i święty. 

Teraz jest na ołtarzu gotowy, by spadł ogień Boży, którym jest chrzest 

Duchem Świętym. Jest to dar dla uświęconego, oczyszczonego 
serca. Ogień pozostaje tam nieustannie płonąc w świętości 

Boga. Czemu? Ponieważ jest uświęcony i święty i nieustannie na 

ołtarzu. On tam pozostaje, a wielka Szekina chwały nieustannie płonie i 
wypełnia się niebiańskim światłem. 

WJ Seymour. 

 

ROZPALA OGIEŃ. 

Kiedy br. Wm. Pendletona i trzydziestu pięciu jego członków wygnano z 
kościoła Świętości i zamknięto przed nimi drzwi kościoła, zostali zaproszeni 

przez br. Bartleman i inni robotnicy, aby zająć kościół przy Eighth Street i 
Maple Avenue, który właśnie został otwarty dla pracy zielonoświątkowej, a 

Bóg używa ich jak nigdy wcześniej. A kiedy niektórzy święci zostali 

odrzuceni z nazarejskiego kościoła na Wzgórzach Elizejskich z powodu 
chrztu Duchem Świętym i świadectwa języków, otworzyli spotkania 

modlitewne w domkach, na których gromadziły się głodne dusze, a do obu 
wyżej wymienionych miejsc czasami odbywają się spotkania przez całą noc, 

a dusze wchodzą w doświadczenia biblijne. Nie możemy zrobić nic 
przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. 

„Prawda zdruzgotana na ziemię odrodzi się ponownie. 

Wieczne lata Boże należą do niej; 
ale zraniony błąd wije się w bólu 

i umiera wśród swoich czcicieli”. 

W Kalifornii, gdzie nie było jedności między kościołami, sprzeciwiają się 

temu ruchowi zielonoświątkowców. Ale dzięki Bogu, źródło pochodzi z nieba 
i nie można go odciąć od dołu. Drodzy ludzie z kościoła nie wiedzą, co 

robią. Wielu z nich jest głodnych i przychodzi i mówi: „Właśnie za tym 
tęskniłem od lat”. Bóg łączy swój lud i czyni go jednym. Nie jest tworzony 

nowy kościół ani oddział Ciała Chrystusowego. Chrystus miał tylko jeden 
kościół. Możemy zostać wyrzuceni z wielkich drewnianych i ceglanych 

konstrukcji, ale „jednym Duchem jesteście wszyscy ochrzczeni w jedno 
ciało”. 
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BRACIE. ŚWIADECTWO PENDELTONA. 

Kiedy odebrano mi miejsce kultu, powiedziałem: „Panie, zaufałem Ci 

kiedyś, a Ty dałeś mi lepsze miejsce” i, chwała Bogu, dał mi najlepsze 
miejsce, jakie kiedykolwiek miałem w życiu i dał mi więcej ludzi do 

słuchania Ewangelii niż kiedykolwiek wcześniej. Bóg nigdy nie pozwoli, aby 

rzeczy nam odebrano, ale da nam coś lepszego niż kiedykolwiek 
wcześniej. Dzisiaj nie ma zasłony ani cienia między niebem a moją 

duszą. Otrzymuję więcej od Boga niż kiedykolwiek w moim życiu. Moje 
perspektywy na niebo stają się coraz silniejsze. Nie ma życia, które daje 

człowiekowi taką pewność nieba, jak życie w chrzcie Duchem Świętym i 
ogniem. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty mogą używać tych 
członków dla swojej własnej chwały. 

 

HISZPAŃSKI OTRZYMAĆ WIECZÓR 
WIELKANOCNY. 

[W Los Angeles jest bardzo wielu ludzi mówiących po hiszpańsku. Pan dał 

język, a teraz hiszpański kaznodzieja, który wraz z żoną głosi Ewangelię na 
spotkaniach plenerowych na placu, otrzymał Pięćdziesiątnicę. Są bardzo 

szczęśliwi i Bóg ich używa. Poniżej znajduje się ich świadectwo i 
tłumaczenie.] - wyd. 

Los Angeles, Kalifornia, 14 września. 

Soy testigo de el poder del Espiritu Santo, en perdon, en sanctificacion, y 

baptismo en fuego. Dz 1: 8; Marka 16:17, 18. Doy gracias a Dios por esta 

combicsion y poder. Recibibo de Dios comforme a sus promesas el os 
giara. Jana 16: 13-14. Gracias a Dios por la ordenacion de ir a la Calle de 

Azusa a la Mission Apostolic Faith. Religia dawna, Yo y mi Ezpoza el dia, 29 
maja 1906. 

Por sanctificacion en verdad y gracias a Dios por la dadiba del baptismo del 
Eptu Santo en fuego, 5 czerwca. 1906. No podemos expresar en nuestros 

corazones dia tras dia y momento tras momento usandonos el Sr como 
instrumentos para la salvacion y sanidad de almas y de cuerpos y de 

cuerpos tomos tes tizo de estas permosas marabillas y miligros, en el 
Espiritu Santo y son promesas para cada uno de los que a Dios, se lleguen 

por medio del Sr. J. Cristo, San John 7:37:39; Obj. 22:17; Dz 
2:37:39; Jakuba 1: 5-7. Due Dios os Vendiga a todos. Dz 10:34, 35; 1 
Jana 1: 1-3; Obj. 1: 6, 7. 

Abundio L. Lopez i żona, Rosa de Lopez. 
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Tłumaczenie powyższego na język angielski jest następujące: 

Świadczymy o mocy Ducha Świętego w przebaczeniu, uświęceniu i chrzcie 

Duchem Świętym i ogniem. Dziękujemy Bogu za ten wspaniały dar, który 
otrzymaliśmy od Niego zgodnie z obietnicą. Dzięki Bogu za Ducha, który 

przywiódł nas do misji na Azusa Street, wiary apostolskiej, dawnej religii, 
ja i moja żona, 29 maja ubiegłego roku. Przyszedłem po uświęcenie i 

dziękuję Bogu również za chrzest Duchem Świętym i ogniem, który 
otrzymałem 5 czerwca 1906 r. Nie możemy wyrazić wdzięczności i 

dziękczynienia, które odczuwamy co chwila za to, co dla nas uczynił, 
dlatego chcemy być wykorzystywani do zbawienia i uzdrowienia zarówno 

duszy, jak i ciała. Jestem świadkiem Jego wspaniałej obietnicy i cudownych 
cudów przez Ducha Świętego, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Niech 
Bóg błogosławi was wszystkich. 

 

POŻEGNANIE MISJONARIUSZY. 

Nowy Jork. 

„Łaska, miłosierdzie i pokój niech się wam pomnożą”. Jak cudownie Bóg 

pobłogosławił nas przez całą drogę. Chwalcie Jego drogie imię! Podczas 
każdego nabożeństwa do ołtarza gromadziły się głodne dusze i wiele z nich 

przemawiało językami. Chwała Boże. Jak bardzo chwalę Boga za to, że 

zaprowadził mnie na misję Azusa Street i chrzest Duchem Świętym i nowy 
język, który mi dał. Cóż za błogosławiony przywilej wyniesienia Jezusa do 
zgubionego świata. 

Jest ze mną pani Bushnell, stara przyjaciółka, około sześćdziesiątki, która 
jedzie ze mną do Jerozolimy. Wypłyniemy, jeśli Bóg pozwoli, 15 września. 
Chwalę Boga, którego możemy codziennie spotykać na tronie łaski. 

Módlcie się o pokój w Jerozolimie. Módlcie się za drogich Żydów i proście 
wszystkich drogich świętych, aby się modlili. 

Prosić Boga, aby błogosławił cię i coraz bardziej wykorzystywał dla swojej 
chwały. 

Do przyjścia Jezusa, 
Louisa M. Condit. 

Adres Jerozolima, poczta austriacka, Palestyna. 

 

SPOTKANIA ULICZNE. 

Nasze uliczne spotkania odbywały się przed salonem na rogu ulic San Pedro 

i Second. Diabeł na początku próbował nas odepchnąć, wrzucając tam dużo 
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wody i zamiatając ją, żeby zabłocić ziemię. Ale robotnicy szli dalej, w błocie 
lub bez błota, i otrzymali wspaniałe błogosławieństwo, stojąc i klęcząc w 

błocie. Pan był na zebraniach z wielką mocą. Spotkania uliczne w Pasadenie 
i Whittier również zakończyły się zwycięstwem. 

 

HALLELUJAH DLA PERSPEKTYWY. 

Co takie kongregacje oznaczają tu i tam na całym świecie? Jezus wraca, 

aby wziąć swoją oblubienicę. Jak długo to zajmie? Sposób, w jaki ta 
wspaniała moc rozprzestrzenia się dziś po świecie, nie trwa długo. Szukamy 

Boga, aby oddzielić grupę mężczyzn i kobiet z Los Angeles, którzy będą 

nieść tę Ewangelię po całym świecie, ludzi, którzy są gotowi porzucić 
wszystko i nieść Ewangelię. Jesteśmy tylko w abecadle tej cudownej mocy 

Bożej, która ma ogarnąć świat. Jedynie zmoczyliśmy podeszwy naszych 
stóp w mocy Bożej, która ma się objawić w tych ostatnich dniach. 

 

DO NASZYCH KORESPONDENTÓW. 

Dziękujemy wam, drodzy bracia i siostry, za wasze listy z uznaniem dla 

gazety, pokazujące, że Bóg uczynił go błogosławieństwem. Więcej niż płacą 
nam za całą pracę związaną z publikacją gazety. Dziękujemy Ci za listy 

imion, które przesłałeś i ofiary, które pozwalają nam przesłać dokumenty 
innym głodnym duszom. 

Wasze prośby o modlitwę o uzdrowienie i zbawienie oraz chrzest Duchem 
Świętym są przedstawiane zgromadzeniu dzieci Bożych. Nie możemy 

wyznaczać dat modlitw, więc spójrz w górę i oczekuj błogosławieństwa z 
nieba w dowolnym momencie. Żądania są przedstawiane tak szybko, jak to 

możliwe. Z radością usłyszymy, co Pan czyni dla ciebie. Jeśli nie otrzymasz 
odpowiedzi od razu, być może z Twojej strony jest coś, co należy 
usunąć. Niech Duch przeszuka twoje serce i życie. 

Prześlij swoje listy adresów do gazety. Jeśli są tacy, którzy chcą, aby 

artykuł był wysyłany regularnie, prosimy o podanie tego, a my umieścimy 
Twoje nazwiska na stałej liście. Pozostałym po prostu wyślemy jedną lub 
dwie kopie, dopóki nie otrzymamy od nich wiadomości. 

Nie mamy czasu na pisanie do wszystkich, więc zostawimy papierowi 
list. Będzie wydawany tak często, jak Pan zapewni środki, i zawsze będzie 
opłacony, zanim się pojawi. 

Dziękujemy Panu za ten błogosławiony sposób opublikowania gazety, 

ufając Mu w środki. Jest to spokojny sposób i oszczędza dużo 
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czasu. Umożliwia nam również wysyłanie go daleko i szeroko. Modlimy się, 
aby Bóg pobłogosławił jego przesłanie czytelnikom. Większość z tych orędzi 

została zapisana skrótowo na spotkaniach o wielkiej mocy, orędziach 
inspirowanych przez Ducha Świętego. Bogu niech będzie cała chwała. 

 

UCZCIĆ DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Pozwólcie mi ostrzec was, drodzy, jako matka w Izraelu, nie próbujcie się 

nawzajem przycinać, Jezus mówi: „Ja jestem winoroślą, a mój Ojciec jest 
rolnikiem. Każda gałąź we mnie, która nie rodzi owocu, kupuje ją. . ” Pozwól 

Mu przycinać i oczyszczać. Jeśli widzisz brata lub siostrę robiącą coś, czego 

nie pochwalasz, zamiast płonąć za granicą, padnij na kolana i powiedz: 
„Ojcze mój, zaszczycam Cię, że wyprowadzisz ich z tej winy”. Tłumy i 

wielkie grupy chrześcijan podeszły do muru z tego samego powodu. 
Próbowali się nawzajem przycinać, próbowali przekonać innych, że wierzą 

tak, jak wierzyli i myślą tak, jak myśleli. Jeśli ten ruch cokolwiek oznacza, 
oznacza jedność umysłu. Został wzbudzony, aby odpowiedzieć na modlitwę 

Jezusa: „Aby byli jedno, jak Ty jesteś Ojciec we mnie, a ja w tobie”.Co się 
dzieje z dzisiejszym światem? Oto trochę samolubna sekta, a tam 

denominacja sama w sobie. Nie kochają się tak, jak chciałby ich Bóg. 
Szanujmy każdą cząstkę Boga, która jest w sobie. Uhonorujmy Ducha 

Świętego, aby uczył ludzi, jak wyciągnąć ich z błędu. Drodzy, czuwajcie i 
módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Uważaj, żeby coś nie zasmuciło 

Ducha Świętego. „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym 
jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”.Uważaj, żeby coś nie 

zasmuciło Ducha Świętego. „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, 

którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”.Uważaj, żeby coś nie 
zasmuciło Ducha Świętego. „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, 
którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”. 

Pani Anna Hall. 

 

UZDROWIENI PRZEZ PANA. 

Siostra, która od lat miała krwotoki płucne, ostatnio była bardzo słaba, 

miała siedem silnych krwotoków jeden po drugim. Zbliżała się do rzeki i 
słyszała jej imię trzykrotnie wołane przez niebiańskiego posłańca, ale 

odpowiedziała, że nie czuje, że mogła powiedzieć, iż stoczyła dobrą walkę i 
zachowała wiarę. Potem przeciąganie na drugi brzeg ustało. Święci modlili 

się za nią, a ona wstała i ubrała się, będąc doskonale uzdrowiona. Podeszła 

do stołu i zjadła obiad, a potem zagrała i zaśpiewała kilka hymnów. Przyjęła 
chrzest Duchem Świętym i Bóg wskrzesił ją do głoszenia całej Ewangelii. 
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Pogrzebani z nim na chrzcie. 

11 września spędziliśmy wspaniały dzień na plaży Terminal Island. Cztery 

samochody wypełnione ludźmi zjechały z misji, a śpiewanie, uwielbienie, 
modlitwa i radowanie się, a także głoszenie Ewangelii sprawiły, że było to 

nieustanne spotkanie przez całą drogę. Osiemdziesiąt pięć zostało 

ochrzczonych w oceanie. To była druga usługa. Jest to piękne miejsce na 
tę usługę, ponieważ znajduje się tam pawilon na kilkaset osób, a my 

mogliśmy bezpłatnie korzystać z łaźni i wszystkich jej pomieszczeń. W 
pawilonie odbyły się dwa nabożeństwa. Moc Boża spoczywała na chrzcie. 
Niebo i ziemia z pewnością połączyły się. 

 

Jezus szuka ludzi, którzy uwierzą ewangelii. On nigdy nie zmienił ewangelii 

w żaden sposób, odkąd ją zlecił. Wielu uważa uświęcenie za moc. Przestają, 
kiedy usunięty zostanie grzech pierworodny i Chrystus zasiada na tronie w 

sercu; ale Bóg chce, abyśmy szli dalej i zostali napełnieni Duchem Świętym; 
abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Czasy tej ignorancji Bóg 

mrugnął, ale teraz wszędzie ludziom nakazuje pokutować. Pan przywraca 
swojemu kościołowi wszystkie dary. Chce ludzi, którzy wierzą w Jego słowo 
i w Ducha Świętego. 

Jezus nie tylko został przybity do krzyża, ale wisiał tam, aż umarł. Nie 

zszedł z krzyża, jak mu kazali, chociaż miał do tego moc. Tak więc z nami, 
kiedy jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem, nie powinniśmy zejść na dół i 

ponownie żyć dla siebie, ale pozostać na krzyżu. Ciągła śmierć dla siebie to 
sposób na podążanie za naszym Mistrzem. 

 

WIARA APOSTOLSKA 

`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Vol. I.Nr 3 Los Angeles, Cal. , Listopad 1906 Subskrypcja bezpłatna 

 

Biblia Pięćdziesiątnica 
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Łaskawe deszcze zielonoświątkowe nadal 
spadają. 

Wieść rozeszła się po całym świecie, że Los Angeles jest odwiedzane z 
„rwącym, potężnym wiatrem z nieba”. To, jak i dlaczego to jest, znajduje 

się w przeciwieństwie do warunków, które są zwykle uważane za konieczne 
do wielkiego przebudzenia. Żadne instrumenty muzyczne nie są używane, 

żadne nie są potrzebne. Żaden chór, ale niektórzy aniołowie nie słyszeli w 
duchu i jest niebiański śpiew inspirowany przez Ducha Świętego. Żadne 

kolekcje nie są pobierane. Nie opublikowano żadnych rachunków za 
reklamowanie spotkań. Żaden kościół ani organizacja się za tym nie 

wycofuje. Wszyscy, którzy są w kontakcie z Bogiem, gdy tylko wchodzą na 
spotkania, zdają sobie sprawę, że Duch Święty jest liderem. Jeden z braci 

stwierdził, że jeszcze zanim jego pociąg wjechał do miasta, poczuł moc 
przebudzenia. 

Podróżni z daleka udają się do siedziby przy Azusa Street. Kiedy pytają o 
drogę do Apostolskiej Misji Wiary, być może są pytani: „O, masz na myśli 

Święte Rolki” lub „To jest Kolorowy Kościół, o którym mówisz?”. W 
sąsiedztwie sklepu z nagrobkami, stajni i składowiska drewna (szczęśliwe 

sąsiedztwo, bo nikt nie narzeka na całonocne spotkania) znajduje się 
dwukondygnacyjny, bielony stary budynek. Nie spodziewałbyś się tam 
niebiańskich odwiedzin, chyba że pamiętasz stajnię w Betlejem. 

Ale tutaj znajdujesz potężne przebudzenie zielonoświątkowe trwające od 

dziesiątej rano do około dwunastej w nocy. Tak, Pięćdziesiątnica dotarła do 
setek serc i wiele domów zamienia się w słodki raj poniżej. Pamiętamy, jak 

przed laty, kiedy młody, bystry misjonarz umierał w Bombaju w Indiach, w 
ostatnich godzinach, nieprzytomny z powodu gorączki, wołał: „Nadchodzi 

Pięćdziesiątnica! Nadchodzi Pięćdziesiątnica! Wydawało się to prorocze. 
Pięćdziesiątnica nadeszła i przybywa do Indii i dzięki Bogu w wielu innych 
miejscach. 

Jeden z czołowych metodystów świeckich z Los Angeles mówi: „Sceny, 
które się tu dzieją, są tym, o co kościoły w Los Angeles modlą się od lat. 

Byłem metodystą od 25 lat. Byłem liderem grupy modlitewnej Pierwszego 

Kościoła Metodystów. modliliśmy się, aby Pięćdziesiątnica przyszła do 
miasta Los Angeles. Chcieliśmy, aby zaczęło się w Pierwszym Kościele 

Metodystów, ale Bóg go tam nie rozpoczął. Błogosławię Boga, że nie zaczęło 
się to w żadnym kościele w tym mieście, ale w stodoła, abyśmy wszyscy 

mogli przyjść i wziąć w niej udział. Gdyby to się zaczęło w pięknym kościele, 
biedni kolorowi i Hiszpanie nie mieliby tego, ale chwała Bogu, że to się tutaj 

zaczęło. Bóg Wszechmogący mówi, że wyleje się z Jego Duch na całym 
ciele. To właśnie się tutaj dzieje. Chcę ostrzec wszystkich metodystów w 

Los Angeles, aby trzymali ręce z dala od tej pracy.Powiedz ludziom, 
gdziekolwiek jesteś, że Pięćdziesiątnica nadeszła do Los Angeles ”. 
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Gdy tylko ogłoszono, że ołtarz jest otwarty dla poszukujących przebaczenia, 
uświęcenia, chrztu Duchem Świętym i uzdrowienia ciała, ludzie wstają i 

gromadzą się na ołtarzu. Nie ma żadnej zachęty. Jaki rodzaj głoszenia ich 
prowadzi? Cóż, proste głoszenie Słowa Bożego. W głoszeniu Słowa w Duchu 

jest taka moc, że ludzie są wstrząśnięci na ławach. Przychodząc do ołtarza, 
wielu pada na twarz pod mocą Bożą i często wychodzi, mówiąc językami. 

Czasami moc spada na ludzi i Duch działa na nich podczas składania 
świadectwa lub głoszenia i otrzymywania doświadczeń biblijnych. 

Spotkania ze świadectwami, które poprzedzają głoszenie, często trwają 

dwie godziny lub dłużej, a ludzie przez cały czas stoją, czekając na 

świadectwo. Ci, którzy przyjęli chrzest Duchem Świętym, świadczą, że 
najpierw mieli wyraźny dowód uświęcenia. Setki osób świadczy, że 

otrzymali biblijne dowody mówienia nowym językiem, którego nigdy 
wcześniej nie znali. Niektórzy otrzymali „dar języków” lub „różne języki” i 
interpretację. 

Demonstracje to nie krzyki, klaskanie czy skakanie tak często spotykane 
na obozowych zebraniach. Występuje drżenie, takie jak u wczesnych 

kwakrów, które starzy metodyści nazywali „palantami”. To, gdy pod mocą 
Ducha widzisz podniesione ręce i słyszysz mówienie językami. Kiedy ktoś z 

błyszczącą twarzą śpiewa pieśń, której nauczył się z nieba, łzy będą spływać 

po innych twarzach. Wielu otrzymuje Ducha przez nałożenie rąk, tak jak to 
zrobili przez Pawła w Efezie. 

Małe dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat stoją na ławce ołtarza i 

świadczą o chrzcie Duchem Świętym i mówią językami. Na spotkaniach dla 
dzieci małe maluchy padają i szukają Pana. 

Widać, jak wolne czują się wszystkie narodowości. Jeśli Meksykanin lub 
Niemiec nie potrafią mówić po angielsku, wstaje i mówi w swoim własnym 

języku i czuje się jak w domu, ponieważ Duch interpretuje przez twarz, a 
ludzie mówią amen. Żaden instrument, którego Bóg mógłby użyć, nie jest 

odrzucany z powodu koloru, ubioru czy braku wykształcenia. Dlatego Bóg 
tak rozbudował to dzieło. 

Na spotkaniach ze świadectwami relacjonują spotkania modlitewne w 

domkach, na których być może pewna liczba została ochrzczona Duchem 
Świętym lub zbawiona lub uświęcona, a ci, którzy szukali w domu, 
opowiadają, co Bóg dla nich zrobił. 

Śpiew charakteryzuje się swobodą. Codziennie śpiewa się „Pocieszyciel 

nadszedł”, a także „Niebiańskie światło słoneczne” i „Pod krwią”. Często 
ktoś wstaje i śpiewa znajomą piosenkę w nowym języku. 

Osoby poszukujące uzdrowienia są zwykle zabierane na górę i modlone w 

sali modlitewnej, a wielu z nich zostało uzdrowionych. Na piętrze jest 

większy pokój, który służy do studiowania Biblii. Jeden z braci trafnie 
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opisuje to w ten sposób: „Na górze jest długi pokój, wyposażony w krzesła 
i trzy deski z sekwoi kalifornijskiej, ułożone końcami na krzesłach bez 

oparcia. To górny pokój zielonoświątkowy, gdzie uświęcone dusze szukają 
pełni zielonoświątkowców i wychodzą na nowe języki. " 

Najsłodszą rzeczą ze wszystkich jest pełna miłości harmonia. Każdy kościół, 

do którego to doszło, jest jak część rodziny. Opis ten ma służyć wielu 
przyjaciołom, którzy piszą i chcieliby być obecni. Tak wiele listów jest 

odbieranych w biurze Wiary Apostolskiej, które znajduje się w tym samym 
budynku, co misja. Nie możemy nie płakać, czytając te listy i modląc się za 
tych, którzy szukają. 

 

Pan ratuje pijaków i całkowicie pozbawia apetytu na alkohol i tytoń. 

 

Z Denver pochodzą doniesienia, że czterdzieści dusz przyjęło 
Pięćdziesiątnicę i mówi językami. 

 

Młody człowiek, który uratował się od morfinowego nawyku, nie ma już 
ochoty na ten materiał i porzucił instrumenty. 

 

Czterech pracowników z Teksasu, br. oraz siostra Oyler i br. a siostra 

Quinton przybyła ostatnio do Los Angeles. Bóg używa ich w Whittier. 

 

Bracie. Tom Qualls z Fresno powiedział: „Przyszedłem na to spotkanie 300 

mil i czuję w duszy niebo. Wydaje mi się, że dostaję okruchy, które spadają 
ze stołu Ojca. Czuję tutaj obecność Boga”. 

 

„Kreskówki w gazetach były moim pierwszym wprowadzeniem do tego 

spotkania”, powiedział brat, „i powiedziałem, że właśnie o to modliłem się 
od lat. Przywódcy ostrzegli mnie, że to od diabła, ale przyszedłem i 
dostałem dotyk nieba w mojej duszy. " 

 

Zanim w Los Angeles wybuchł pożar, jeden z braci miał wizję 

wybuchających pożarów, które następnie gromadziły się i posuwały 
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naprzód w solidnej ścianie ognia. Kaznodzieja próbował go ugasić mokrym 
workiem, ale było oczywiste, że nie ma sensu z tym walczyć. Nasz Bóg 

maszeruje. Alleluja. Mężczyzna z mokrym workiem strzelniczym też tu jest, 
ale jego wysiłki tylko zwracają uwagę na ogień. 

 

Niewidomy, który został ocalony i któremu przywrócono wzrok, został 

ocalony, ponieważ usłyszał kilka modlitw w językach na spotkaniu w 

domku. Był grzesznikiem; bardzo bluźnierczy człowiek i został skazany z 
powodu języków. Chwalcie Boga za Jego cudowne dzieła skierowane do 
dzieci ludzkich. 

 

Siostra Lemon of Whittier, która cierpiała przez osiemnaście lat i nie mogła 

otrzymać pomocy od lekarzy, a od tego czasu była przykuta do łóżka przez 
czternaście lat, została cudownie uzdrowiona przez Pana przez nałożenie 

rąk i modlitwę wiary. Chodziła na spotkania. Przeciwnicy dzieła nie mogą 
zaprzeczyć, że przez potężne imię Jezus dokonał się znaczący cud. 

 

Matka Griffith, która była opiekunką domu ratunkowego, otrzymała 

Pięćdziesiątnicę. Świadczyła: „Wydawało mi się, że kiedy zostałem 

zbawiony, dostałem się do oceanu; a kiedy zostałem uświęcony, wydawało 
mi się, że ocean wniknął we mnie; a kiedy zostałem ochrzczony Duchem 

Świętym, wydawało mi się, że dostałem ratunek życia dalej i zaczął pływać 
po oceanie zbawienia. Jezus żyje we mnie, a ja żyję i mam swoje istnienie 

w Nim. Dzięki Bogu za zbawienie, uświęcenie, chrzest Duchem Świętym i 
świadectwo ”. 

 

Siostra Bridget Welch została potężnie ochrzczona Duchem Świętym i 
pracuje dla Pana zarówno pracując dla dusz, jak i służąc rękami, służąc 

innym. Zeznaje: „Byłam ćpunem i przez dwadzieścia lat przebywałam w 
więzieniach. Bóg Wszechmogący z pewnością uleczył moje ciało i dał mi 

boską siłę. Uzdrowił mnie z raka nosa i nie zostawił blizny. Nie mam czas 
na aptekę. Pan wyciągnął mnie z okropnej jamy, postawił moje stopy na 

litej skale, ustanowił moje kroki i włożył nową pieśń do moich ust. Poświęcił 
mnie i ochrzcił Duchem Świętym i dał mi darem języków. " 

Pewna siostra, która była bardzo głodna dnia Pięćdziesiątnicy, modliła się 
do Pana, aby pozbawił ją wszystkiego, ale dał więcej z siebie. Wkrótce 

potem, gdy jej dom stanął w płomieniach, wyszła, uklękła w chwastach i 
modliła się: „Panie, Ty powiedziałeś, że wszystkie rzeczy działają razem dla 

dobra tych, którzy Cię kochają. Daj mi więcej Boga”. Odpowiedział na 
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modlitwę i dał jej potężny chrzest Duchem Świętym i ogniem, a ona świeci 
dla Boga. 

 

Pięćdziesiątnica w DENVER. 

1934 E. 18th Ave., Denver, Colo. 

To, co otrzymałem w tę pamiętną niedzielną noc w Los Angeles, nigdy nie 
opuściło mnie ani na chwilę, a szczególnie ostatniej nocy na spotkaniu, 

Duch Święty wywyższył prostą Ewangelię naszego Pana w demonstracji i 
mocy, aż około dwudziestu pięciu zgromadziło się w ołtarza i uzyskał 

określone doświadczenia usprawiedliwienia, uświęcenia, chrztu Duchem 
Świętym i uzdrowienia. Pewien drogi starzec, który ze względu na swoje 

plecy nie mógł się wyprostować ani schylić bez silnego bólu, został 

natychmiast uzdrowiony, wstał i pokazał ludziom, jak drogi Pan go uzdrowił. 
Stał wyprostowany jak młody człowiek, pochylił się i bez bólu dotknął 

podłogi rękami. Potem ukląkł i powiedział: „Chcę chrztu Duchem Świętym” 
i chwały Bogu, dostał to i zapanowała wielka radość. 

Drogi Bracie Seymour, Bóg z pewnością wysłał mnie tutaj. Ci drodzy, głodni 

ludzie, kiedy dowiedzieli się, że przyjechałem ze spotkania w Los Angeles, 
przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Dali mi wieczór, a podczas spotkania 

obejmowali mnie i nasza radość w Panu nie znała granic. Jeden drogi brat 
z Los Angeles podniósł mnie i przytulił, jakbym był dzieckiem. To dopiero 

początek pracy tutaj, jaką znaliśmy w Los Angeles. Ten lud modlił się, aby 

Bóg wysłał kogoś, kto ich uczył i dał im światło i mądrość, i wierzą, że Bóg 
odpowiedział na ich modlitwy, stąd ich wielka radość. Czuję potrzebę 

waszych modlitw. Nigdy nie widziałem podczas wszystkich moich podróży 
ludzi tak głodnych prawdy. 

Drogi Bracie GF Fink, brat odpowiedzialny, przyjechał do Los Angeles na 

Azusa Street, aby dowiedzieć się i lepiej zrozumieć chrzest Duchem 
Świętym. Kiedy wczoraj wieczorem rozmawiałem z ludźmi, wstał i objął 

mnie płacząc: Kocham cię, kocham cię, mój bracie. Zaprawdę, Bóg cię do 
nas posłał; a lud płakał z radości i wykrzykiwał chwałę Bogu. Ci ludzie 

zostali podpaleni przez Ducha Świętego przez br. Johnson i dwie siostry, 

które tu przeszły, i cudowne jest, jak Duch Święty ich prowadził. Niewiele 
wiesz, jak ludzie modlili się za ciebie i za spotkania w Los Angeles pośród 
własnych zmagań. Daj moją miłość w Jezusie wszystkim świętym. 

-T. Hezmalhalch. 

 

ZWYCIĘSTWO W OAKLAND. 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Bracie. Harmon Clifford, młody człowiek, który został zbawiony, uświęcony 
i ochrzczony Duchem Świętym w ciągu półtorej godziny w Azusa Street 

Mission, a także uzdrowiony z konsumpcji, rośnie w siłę, a Bóg go obdarzył 
wiele prezentów. Pisze z Oakland, dokąd posłał go Pan: 

„Jak bardzo chwalę Boga za to, że kiedykolwiek wysłał mnie do Oakland z 

bratem Rosą. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa w całym moim życiu, jak w 
zeszłym tygodniu. Wydawało się, że w każdej chwili wrócę na górę, ale 

oczywiście Bóg ma dla mnie jeszcze zadanie do wykonania. Chwalcie Jego 
drogie imię. Były pewne kłopoty z biblijnymi dowodami chrztu Duchem 

Świętym, ale gdy tylko było to proste, Bóg zaczął działać i działa od tamtej 

pory. O chwała Bogu! Wielu zostało zbawionych, uświęconych i 
uzdrowionych. Sześciu otrzymało Pięćdziesiątnicę i przemawiało dobrym, 

jasnym językiem do czwartku wieczorem. Ludzie byli rozłożeni na całej 
misji. Ludzie byli bardzo cicho i pozwolili Świętemu Duchy mają 

pierwszeństwo i czasami przed zakończeniem głoszenia ludzie przychodzą 
do ołtarza. W tym mieście jest wiele głodnych dusz ”. 

336 Ninth St., Oakland, Cal. 

 

WIZJA I PRZESŁANIE. 

Siostra, która została uzdrowiona i ochrzczona Duchem Świętym, 

opowiedziała następującą wizję: „Dwa dni temu moc Boża zstąpiła na mnie 
i powiedział:„ O cokolwiek poprosicie w moje imię wierząc, otrzymacie ”. 

Powiedziałem: „Dajcie mądrość, aby mówić do ludzi”. Natychmiast 
znalazłem się w wielkiej sali ze stołami rozstawionymi dookoła, a Pan był 

kelnerem i zobaczyłem Jego piękną, uśmiechniętą twarz. Mówił do mnie i 
powiedział: „Zawołałem moich przyjaciół i nie przyszli, więc idź wyjdź i 

poproś wszystkich, których spotkasz, o przybycie na wesele. Kiedy 
rozejrzałem się, aby zobaczyć coś pięknego, scena się zmieniła i byłem w 

szpitalu i zobaczyłem umierające biedne stworzenia wyglądające jak 
szkielety. Myślałem, że dzwonię do szpitala i zadzwoniłem, aby wiedzieć, 

kiedy będzie otwarty dla gości,ale Pan objawił mi, że chodziło o wszystkich 
chorych na duszach. " 

 

KOREKTA. 

W naszym ostatnim numerze Siostra Mary Golmond przepowiedziała 
trzęsienie ziemi, które nawiedzi Los Angeles. Stwierdziła, że Pan nie 

pokazał czasu, ale NIE nadejdzie w niedzielę. Słowo „nie” zostało 
przypadkowo pominięte. 
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JEGO DOM BANKIETOWY. 

„Zabrał mnie do swojego domu bankietowego, a jego sztandarem nade 

mną była miłość”. Pewien brat mówi, że Pan dał mu wizję domu 
bankietowego. Przeszedł pod wielkimi łukami. Każdy miał na sobie 

imię. Pierwsza to miłość, potem radość, spokój i m.in. zobaczył 

„Niepodległość”. Zapytał, co to znaczy. Odpowiedź brzmiała: „Czy nie jest 
cudownie być wolnym?” Drodzy święci, to jeden z najsłodszych łuków w 
domu bankietowym. Ta niewola miłości całkowicie mnie wyzwala. 

 

NIEZWYKŁY HAŁAS. 

W mieście Whittier słychać było niezwykły hałas, modlitwy tych, którzy są 
obciążeni za zgubionych, dźwięk uwielbienia dla Boga i mówienie nowymi 

językami. Kilka dni temu czterech robotników zostało aresztowanych 
podczas modlitwy w domku, który został zaoferowany za darmo lub do 
wynajęcia dla robotników. Poniższy list został odebrany na ulicy Azusa. 

„Brat Seymour w Jezusie: Jesteśmy oskarżeni o używanie hałaśliwego 

języka, niezwykłego hałasu, czyli innymi słowy chwalenie Boga i mówienie 
językami. To zdarzyło się dziś rano w domku. Oskarżonymi są siostra Mayo, 

siostra Jacobson, brat i siostra McLain. Proces rozpoczyna się o 16:00 
Stoimy niezłomnie, widząc chwałę Bożą. Wierzymy, że sędzia jest 

przekonany. W niedzielę wieczorem dziewięć dusz było przy ołtarzu. Dusze 
zostają zbawione i uświęcone. Władza spada na słuchaczy. Ludzie być 
zabitym. " 

Kiedy wieść dotarła do Azusa Street, piętnastu robotników zebrało się, by 

zająć ich miejsce i od tamtej pory trwały tam spotkania z mocą i 
zwycięstwem. 

Aresztowana banda raduje się w Panu, że pozwolono im przejść 

proces. Sędzia dał im wybór: opuszczenie miasta lub pójście do 
więzienia. Skonsultowali się z Panem w tej sprawie, a On powiedział: „Gdy 

was prześladują w jednym mieście, uciekajcie do drugiego”. Więc siostry 
były posłuszne, ale br. McLain wolał siedzieć kilka dni w więzieniu i 

pracować przy łańcuchowym gangu. Kiedy sędzia wydał wyrok, siostra 
Mayo podniosła ręce do nieba i modliła się za niego i za Whittiera. 

 

Pięćdziesiątnica w Indiach. 
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Z Indii pochodzi wiadomość, że chrzest Duchem Świętym i dar języków są 
tam przyjmowane przez tubylców, których po prostu uczy się od Boga. The 

India Alliance mówi: „Niektóre z darów, o których rzadko słyszano w 
kościele przez wiele stuleci, są teraz przekazywane przez Ducha Świętego 

prostym, niewykształconym członkom ciała Chrystusa, a wspólnoty są 
poruszane i przekształcane przez cudowna łaska Boża. Uzdrawianie, dar 

języków, wizji i snów, rozeznanie duchów, moc proroctwa i modlitwa wiary 
- wszystko to ma miejsce w obecnym przebudzeniu. " Alleluja! Bóg posyła 
Pięćdziesiątnicę do Indii. Nie ma względu na osoby. 

 

MISJA VERNON. 

Bracie. i Sister FE Hill prowadzą teraz misję w dzielnicy Vernon między 

ulicami czterdziestą trzecią i czterdziestą czwartą, 4307 Central 
avenue. Odkąd otrzymali Pięćdziesiątnicę, co wieczór organizują spotkania 

w domkach z poszukiwaczami. Następnie powiedzieli ludziom, których Bóg 
im wskazał, aby rozpoczęli spotkanie w tej sekcji i po około pięciu minutach 

czynsz za salę został zapłacony z góry. Bracie. Hill porzucił swój biznes i 
cały swój czas poświęca pracy ewangelicznej. Nazareński Kościół zabronił 

mówić językami lub świadczyć na temat chrztu Duchem Świętym o 
uświęconym życiu, więc razem z innymi wyszli z Biblią i Duchem, a Bóg 

daje im dusze. Wszędzie jest miejsce dla pracowników napełnionych 
Duchem. 

 

ROZPOWSZECHNIANIE PEŁNEJ EWANGELII. 

Wielu pracowników wypełnionych Duchem wyszło późno. Bracie. Adolph 
Rosa i Bro. Harmon Clifford udał się do Oakland i tam Bóg ich używał. Potem 

siedmioosobowa banda została na parowcu na północ, do Oakland, Salem i 
Seattle. Byli nimi, siostra Florence Crawford, br. i siostra GW Evans, br. 

oraz siostra Thomas Junk, siostra Ofelia Wiley i siostra Lulu Miller, br. Post 
trafił do Santa Barbara, br. T. Hezmalhalch do Denver, siostra Potter i Violet 

Price do Fresno, br. FW Williams do Alabamy, hiszpańskiego brata Brigido 
Pereza, do San Diego. Siostra Elsie Robinson do Onawy w stanie Michigan. 

Bracie. Seymour został wezwany na krótki czas do Oakland, ale wkrótce 
spodziewa się powrotu do centrali w Los Angeles.Pragniemy śledzić 

pracowników na polu i być zjednoczeni w modlitwie za siebie nawzajem 
oraz w pracy na różnych polach. 

 

OCHRZCZONY NA WAGONIE OWOCOWYM. 
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Bracie. G. Zigler, który prowadzi wagon z owocami, jadąc do Los Angeles 
wczesnym rankiem, mówi: „Byłem na moim wozie schodzącym na rynek, 

chwaląc Boga, kiedy Pan okrył mnie swoją mocą i zacząłem śpiewać taką 
słodka piosenka, której nigdy wcześniej nie śpiewałem. Jechałem o trzeciej 

nad ranem. Nagle zacząłem mówić nowym językiem i było to 
najwspanialsze błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek otrzymałem. zrobił 
dla mnie, zrobi to dla każdego. " 

 

Spotkania trwają już od około sześciu miesięcy dzień i noc na Azusa 

Street. Jak długo będą trwać? Oczekujemy, że będą trwać aż do przyjścia 
Jezusa, dzięki łasce Bożej. 

Religia Jezusa Chrystusa nie jest teraz bardziej popularna niż wtedy, gdy 

był tu Jezus. Wielu odrzuca prawdę i nie zamierza jej przyjąć. Słowo to nie 
tylko mówi, że znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą, ale że 

„prześladowani będą żyli pobożnie w Chrystusie Jezusie”. To również się 
wypełnia. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna. 

 

Ruch Wiary Apostolskiej na Pacyfiku opowiada się za przywróceniem wiary 
niegdyś przekazanej świętym - dawnej religii, zebrań obozowych, 

przebudzeń, misji, pracy ulicznej i więziennej oraz wszędzie jedności 
chrześcijan. 

Nie walczymy z ludźmi ani kościołami, ale staramy się zastąpić martwe 
formy i wyznania wiary lub dzikie fanatyzmy żywym, praktycznym 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

chrześcijaństwem. „Miłość, wiara, jedność” to nasze hasło, a „Zwycięstwo 
przez Pokutującą Krew” to nasz okrzyk bojowy. 

Nauczanie o 

pokucie. Marka 1:14, 15. Boski smutek za grzechy, przykład Mat. 9:13; 2 
Kor. 7: 9, 11; Dz 3,19; Dz 17:20, 31. 

Wyznanie grzechów Łk 15:21 i Łk 18:13. 
Porzucenie grzesznych sposobówIsa. 55: 7; Jonasza 3: 8; Prz. 28:13. 

Restytucja Ezek. 33:15; Łukasza 19: 8. 
Wiara w Jezusa Chrystusa. 

Krew Jezusa nigdy nie zmyje żadnego grzechu między człowiekiem a 

człowiekiem, który mogą naprawić; ale jeśli nie możemy naprawić zła, Krew 
łaskawie przykrywa. (Mat. 5:23, 24). 

Pierwsza praca - usprawiedliwienie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez 
który otrzymujemy przebaczenie grzechów. Dz 10: 42,43; Rom. 3:25. 

Drugie dzieło Uświęcenie jest drugim dziełem łaski i ostatnim dziełem 
łaski. Uświęcenie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez który On nas 

uświęca. Jana 17:15, 17- „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest 
prawdą”. 1 Tes. 4: 3; 1 Tes. 5:23; Hebr. 13:12; Hebr. 2:11; Hebr. 12:14. 

Uświęcenie jest oczyszczaniem, aby uczynić świętym. Uczniowie zostali 

uświęceni przed dniem Pięćdziesiątnicy. Po dokładnym przestudiowaniu 

Pisma odkryjesz, że tak jest teraz. „Czyści jesteście dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was” (J 15: 3; 13:10); a Jezus tchnął na nich Ducha 

Świętego (Ew. Jana 20:21, 22). Wiesz, że nie mogliby otrzymać Ducha, 
gdyby nie byli czyści. Jezus oczyścił i wyciągnął wszelkie wątpliwości ze 
swojego Kościoła, zanim powrócił do chwały. 

Zbyt wielu pomyliło łaskę uświęcenia z udzieleniem Mocy lub chrztem 
Duchem Świętym; inni przyjęli „namaszczenie, które trwa” na chrzest i nie 
zdołali osiągnąć chwały i mocy prawdziwej Pięćdziesiątnicy. 

Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy nad uświęconym życiem; więc 

kiedy je otrzymujemy, mamy te same dowody, które otrzymali uczniowie 
w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2: 3, 4), mówiąc nowymi językami. Zobacz też 

Dzieje 10:45, 46; Dz 19: 6; 1 Kor. 14:21. „Za twoich dni wykonam dzieło, 
w które nie uwierzycie, choćby wam to powiedziano”. 1: 5. 

Uzdrawianie - Musimy wierzyć, że Bóg jest w stanie leczyć. 15:26: „Ja 

jestem Pan, który leczy”. Jakuba 5:14; Psa. 103: 3; 2 Królów 20: 

5; Matt. 8:16, 17; Marka 16:16, 17, 18; Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego 
ciała; czy jest coś, co jest dla Mnie zbyt trudne? ”(Jer. 32:27). 
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Bóg kocha ludzi o czystym sercu, oddanej woli, pustym naczyniu. Wierz Mu 

i przyjmij Go. On postawi na swoim, jeśli Mu na to pozwolisz. 

 

Siostra Florence Crawford mówi, że miała wizję pięknego bukietu kwiatów 
w zarodku, a Pan powiedział jej: „Ten ruch jest dopiero w zarodku”. 

 

Siostra JW Hutchins pisze z Chattanooga w stanie Tennessee, że 

zatrzymują się tam na spotkaniu. Ludzie są głodni prawdy. Są w drodze do 
Afryki. 

 

Interpretacja przesłania w językach: „O Jezus jest tak cudownym Bogiem. 
On objawi się nam na wiele cudownych sposobów. Jezus na pewno jest z 

nami. Chwała Go. dwadzieścia lat cierpienia otrzymał Pięćdziesiątnicę, 
raduje się z doskonałego uzdrowienia duszy i ciała. 

 

Siostra Jennie Jacobson, szwedzka siostra, która była w tym kraju zaledwie 
dwa miesiące, otrzymała dar języka angielskiego ze zrozumieniem 
słów. Otrzymała też inny język. 

 

Wy, którzy zostaliście ochrzczeni Duchem Świętym, musicie codziennie 

umierać, aby Chrystus mógł w was mieszkać. Jeśli zaczniemy się nadymać, 
Bóg odłoży nas na bok, ale jeśli oddamy Mu całą chwałę, użyje nas, by 
rozproszyć to światło. 

 

Błogosławieni ludzie czystego serca. Nie osiągniemy tej czystości, dopóki 

nie będziemy gotowi pozwolić Mu, aby szedł drogą w pełnym wymiarze tego 
słowa. Jesteśmy gliną w rękach Garncarza. Musimy usunąć wolę siebie, aby 

Go przyjąć. Dopóki mamy coś do powiedzenia: „Nie podoba mi się to czy 
tamto”, nie możemy otrzymać Ducha Świętego. 

 

Znajdujemy przesądnych w szukaniu Ducha Świętego. Boją się, że 
otrzymają moc diabła zamiast Boga, ale mężczyźni i kobiety, którzy chodzą 

w światłości, mogą szybko zobaczyć, że to pochodzi od Boga. Łatwo jest 
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Panu pokazać im, że to jest to, co powiedział prorok Joel. Żyjemy w dniach 
ostatecznych, kiedy On wylewa Ducha na wszelkie ciało. 

 

RZEKA ŻYWEJ WODY. 

W czwartym rozdziale Ewangelii Jana pojawiają się słowa: „Odpowiedział 

Jezus i rzekł do niej: Gdybyś wiedziała, jaki jest dar Boży i kto ci mówi, daj 
mi pić, ty byś Go prosił, a On by dał żywą wodę. " Chwalcie Boga za wodę 

żywą, która płynie dziś swobodnie, ponieważ pochodzi od Boga i trafia do 
każdego głodnego i spragnionego serca. Jezus powiedział: „Kto wierzy we 

mnie, jak mówi Pismo, z głębi swej istoty popłyną rzeki wód żywych”. 

Wtedy możemy udać się w potężnym imieniu Jezusa na krańce ziemi i 
podlać wodą suche miejsca, pustynie i samotne miejsca, aż te wyschnięte, 

smutne, samotne serca będą radować się Bogiem ich zbawienia. Chcemy 
dzisiaj rzek. Alleluja! Chwała Bogu na wysokości! 

W Jezusie Chrystusie otrzymujemy przebaczenie grzechów i uświęcenie 

naszego ducha, duszy i ciała, a na tej podstawie otrzymujemy dar Ducha 
Świętego, który Jezus obiecał swoim uczniom, obietnicę Ojca. Wszystko to 
przechodzimy przez odkupienie. Alleluja! 

Prorok powiedział, że znosił nasze smutki i nosił nasze smutki. Został 

zraniony za nasze występki, posiniaczony za nasze winy, na Nim spadła 
kara naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Otrzymujemy 

więc uzdrowienie, zdrowie, zbawienie, radość, życie - wszystko w 
Jezusie. Chwała Bogu! 

Obecnie jest wiele studni, ale są one wyschnięte. Dzisiaj jest wiele głodnych 

dusz, które są puste. Ale przyjdźmy do Jezusa i weźmy Go za słowo, a 

znajdziemy źródła zbawienia i będziemy w stanie czerpać wody ze studni 
zbawienia, bo Jezus jest tą studnią. 

W tym czasie Jezus był zmęczony długą podróżą i usiadł na studni w 

Samarii, a kobieta przyszła, aby zaczerpnąć wody. Poprosił ją o drinka. 
Odpowiedziała: „Jak to się dzieje, że jesteś Żydem i prosisz mnie, kobietę 

z Samarii, pić, skoro Żydzi nie mają nic wspólnego z Samarytanami”? Jezus 
powiedział: „Gdybyś wiedział, że jest to dar Boży i kto to mówi do ciebie, 
daj mi pić, ty byś go poprosił, a dałby ci wodę żywą”. 

O, jak miło było widzieć Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy 

świata, tę wielką ofiarę, jaką Bóg złożył zagubionemu, umierającemu i 
zaciemnionemu światu, siedzącego na studni i rozmawiającego z kobietą; 

tak delikatna, tak łagodna i tak miła, że miała ochotę rozmawiać z Nim 
dalej, aż dotarł do jej sekretu i odkrył jej życie. Potem była ukłuta w sercu, 

wyznała swoje grzechy i otrzymała przebaczenie, oczyszczenie z rozpusty i 
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cudzołóstwa, została obmyta z plamy i winy grzechu i stała się dzieckiem 
Bożym, a przede wszystkim otrzymała w swoim sercu studnię zbawienia. 

To było takie słodkie, radosne i dobre. Jej serce było tak przepełnione 
miłością, że czuła, że może ogarnąć cały zaginiony świat. Uciekła więc ze 

studnią zbawienia i zostawiła stary dzban na studni. Jak prawdziwe jest to 
w dzisiejszych czasach,kiedy otrzymujemy chrzest Duchem Świętym, 

mamy coś do powiedzenia, a jest to fakt, że krew Jezusa Chrystusa 
oczyszcza z wszelkiego grzechu. Chrzest Duchem Świętym daje nam moc 

świadczenia o zmartwychwstałym, zmartwychwstałym Zbawicielu. Nasze 
uczucia są w Jezusie Chrystusie, Baranku Bożym, który gładzi grzechy 

świata. Jakże Go dzisiaj czczę! Jakże Go wychwalam za 
wszechoczyszczającą krew! 

Obietnice Jezusa są prawdziwe i pewne. Kobieta powiedziała do Niego, gdy 
odkrył jej tajemnicę: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem”. Tak, był 

prorokiem. Był tym wielkim prorokiem, o którym Mojżesz powiedział, że 
Pan wskrzesi. Jest tu dzisiaj. Czy będziemy nauczać tego proroka? Czy Go 
usłyszymy? Przyjmijmy Go w całej Jego pełni. 

Powiedział: „Kto wierzy we Mnie, ten uczynki, które Ja czynię, będzie czynił 
i większe dzieła, które będziecie czynić, bo idę do Ojca”. Ci uczniowie, do 

których mówił, zostali zbawieni, uświęceni, namaszczeni Duchem Świętym, 

ich serca zostały otwarte na zrozumienie Pisma Świętego, a mimo to Jezus 
powiedział: „Pozostańcie w Jerozolimie, aż będziecie zmęczeni. moc z 

wysoka ”. „Jan prawdziwie chrzcił wodą, ale wy za niedługo zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym”. Więc to samo zlecenie przychodzi do nas. 

Widzimy, że byli posłuszni Jego poleceniu i wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, a Piotr wstając i powiedział: „To 

jest to, co powiedział prorok Joel”. Drodzy kochani, głosimy to samo 
kazanie. "To jest to, co powiedział prorok Joel, a stanie się w dniach 

ostatecznych, mówi Bóg: Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie 
wasi i córki będą prorokować, a młodzieńcy wasi będą prorokować. zobacz 

wizje, a twoi starzy ludzie będą śnić; a na moje sługi i moje służebnice 
wyleję w owych dniach Ducha mego, aby prorokowali. * * * Obietnica ta 

jest dla was i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko, ilu ich 
Pan, nasz Bóg, powoła. ”To znaczy aż do teraz i trwać aż do przyjścia 

Jezusa.a na moje sługi i moje służebnice wyleję w owych dniach Ducha 

mego, aby prorokowali. * * * Obietnica ta jest dla was i dla waszych dzieci, 
i dla wszystkich, którzy są daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg, powoła. ”To znaczy 

aż do teraz i trwać aż do przyjścia Jezusa.a na moje sługi i moje służebnice 
wyleję w owych dniach Ducha mego, aby prorokowali. * * * Obietnica ta 

jest dla was i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko, ilu ich 
Pan, nasz Bóg, powoła. ”To znaczy aż do teraz i trwać aż do przyjścia 
Jezusa. 

Jest dziś tak wielu ludzi jak ta kobieta. Są kontrolowani przez ojców. Nasze 
zbawienie nie znajduje się w jakimś ojcu czy instrumencie ludzkim. Przykro 
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jest widzieć ludzi tak zaślepionych, którzy bardziej oddają cześć stworzeniu 
niż Stwórcy. Posłuchajcie, co powiedziała kobieta: „Ojcowie nasi oddawali 

cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie 
ludzie powinni czcić Boga”. Tak wielu ludzi dzisiaj oddaje cześć Bogu w 

górach, dużych kościołach, budynkach z kamienia i szkieletu. Ale Jezus 
naucza, że zbawienie nie jest w tych kamiennych konstrukcjach - nie w 

górach - nie na wzgórzach, ale w Bogu. Bóg jest Duchem. Jezus jej 
powiedział: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy ani 

na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca”. Tak wielu ludzi 
jest dziś kontrolowanych przez mężczyzn.Ich zbawienie nie wykracza poza 

granicę ludzkich wyznań, ale chwalcie Boga za wolność w Duchu. Są 
głębokości, wysokości i szerokości, które możemy osiągnąć dzięki mocy 

błogosławionego Ducha. „Oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie 
weszło do serca człowieka, co przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. 

Żydzi byli wówczas przywódcami religijnymi, a ludzie nie mieli więcej 
światła na zbawienie, niż dali im Żydzi. Żydzi byli narodem wybranym przez 

Boga, aby ewangelizować świat. Powierzył im, aby przekazali wszystkim 
narodom prawdziwą wiedzę o Bogu, ale weszli w tradycje i doktryny ludzi, 

byli zaślepieni i pogrążeni w ciemności. Jezus przyszedł jako światłość 
świata i On jest tym światłem. „Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest 

w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, 
Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”. Oddajmy cześć Duchowi, 
ponieważ Jezus posłał Go, aby nauczał i prowadził nas do całej prawdy. 

Przede wszystkim szanujmy krew Jezusa Chrystusa w każdej chwili naszego 

życia, a będziemy słodcy w naszych duszach. O tym wspólnym zbawieniu 
będziemy mogli porozmawiać z każdym, kogo spotkamy. Bóg pozwoli, aby 

Jego namaszczenie spoczęło na nas, mówiąc im o tej cennej prawdzie. Ta 
prawda należy do Boga. Nie mamy prawa nikogo opodatkować za prawdę, 

ponieważ Bóg powierzył nam to, abyśmy ją mówili. Swobodnie 
otrzymujemy, bezpłatnie dajemy. Tak więc Ewangelia ma być głoszona 

swobodnie, a Bóg pobłogosławi ją i sam rozpowszechni, a my 
doświadczyliśmy tego, że On to robi. Znaleźliśmy Go wiernego Jego 

obietnicy przez całą drogę. Próbowaliśmy Go i udowodniliśmy. Jego 
obietnice są pewne. 

- WJ Seymour. 

 

POGŁOSY POCIESZENIA. 

Pan udzielał mi tego przejścia, paląc go w mojej duszy od miesięcy. 

„Drzewo figowe wypuszcza swoje zielone figi, a winorośle z delikatnym 
winogronem pachną dobrze. Powstań, moja miłości, moja piękna i przyjdź 

z dala." Żargon. 2:13. Zawsze byłbym tak szczęśliwy, gdyby Pan mi go dał. 
W końcu powiedziałem: Panie, co to znaczy? I natychmiast przyszły mi do 
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głowy myśli: „Dlaczego drzewo figowe w Biblii przedstawia Żydów, a 
winorośl reprezentuje tych, którzy są latoroślami winorośli, Jezusa. Żydzi 

zaczynają gromadzić się w Jerozolimie i zaczynają pokazywać życie. A 
delikatne winogrona na winorośli, które dają dobry zapach, oznaczają, że 

panna młoda przygotowuje się, pokazując, że Jego przyjście jest blisko. 
Winorośle są obciążone owocami i zaczynają wydzielać słodki zapach, 
dojrzewając na Jego przyjście. " 

Innym razem przychodziło do mnie to: „Nie bój się, bo cię odkupiłem, 
wezwałem cię po imieniu, jesteś mój”. Jest. 62: 4. To przyszło z taką 

słodyczą i mocą, że w końcu powiedziałem: Panie, jak mam na 
imię? Powiedział: „Hepz-ibah, moja radość” (Iz 62: 4). 

Ponownie Pan dał mi ten werset: „Twoja głowa nad tobą jest jak Karmel, a 
włosy na twojej głowie jak purpura. Król jest przetrzymywany w 

komnatach”. Zapytałem Pana, co to znaczy. Natychmiast dano mi: „Twoja 
głowa jak Karmel, która jest czerwona pod Krwią, a włosy na Twojej głowie 

jak purpurowe, oznaczają, że należysz do rodziny królewskiej. komórki 
mózgu mojej głowy i mojego serca. " 

Pewnego wieczoru poszedłem do restauracji na kolację, usiadłem i 
zacząłem jeść, gdy ktoś dotknął mnie po ramieniu. Rozejrzałem się, ale 

nikogo nie zobaczyłem, więc odwróciłem się i zacząłem znowu jeść. Wtedy 
coś powiedziało: „Nie dziękowałeś za swój pokarm ani nie prosiłeś Go, aby 
go pobłogosławił”. 

--Pani. Mary P. Perkins. 

 

PRZYCHODZI Z ALASKI. 

Bracie. HM Turney, ewangelista, który był na Alasce, kiedy usłyszał o 
wylaniu Ducha Bożego w Kalifornii, natychmiast wyruszył do Los Angeles i 

przyjął chrzest Duchem Świętym i dar języków. Na około pięć minut przed 
otrzymaniem Ducha Świętego, klęcząc przy ołtarzu, szepnął do br. Oyler, 

że diabeł go kusił, że mówienie językami nie jest dla niego. Bracie. Oyler 
odpowiedział: „Diabeł jest kłamcą od początku”. I natychmiast Duch Święty 

zstąpił na naszego brata i mówił językami. Od tego czasu mówi, że Pan 
budził go w nocy mówiąc i śpiewając w językach, tak jak ma On wielu 
innych. 

 

Brat z Redlands, siedemdziesiąt dziewięć lat, przybył po Boskie 

uzdrowienie. Był głuchy i używał trąbek usznych. Pan natychmiast otworzył 
mu uszy. Potem, gdy wstał, aby iść, brat zapytał go: „Gdzie jesteś w 

okularach?” Rozejrzał się i powiedział ze zdziwieniem: „Widzę tak dobrze, 
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jak zawsze”. Miał słaby wzrok. Pan jednocześnie uleczył go z reumatyzmu: 
„Jego ranami jesteśmy uzdrowieni”. 

 

Ojciec LC Ebey z Hermon w Kalifornii zrezygnował z lekarstwa, które brał 

przez trzydzieści lat i wziął Boga za uzdrowienie, Pan dotknął jego 

ciała. Jest w osiemdziesiątym roku życia i usilnie szuka swojej 
Pięćdziesiątnicy. Jego świadectwo brzmi: „Jestem wierzący, cieszę się, że 

żyję w Nim. Nie boję się fanatyzmu. Przeszedłem przez kilka rzeczy, wierzę 
i szukam prawdziwego przywrócenia wiary apostolskiej, aby słudzy Boga 

może wyjść i położyć ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Ten ruch jest w 
powijakach. Jeśli zachowacie swoje serca czyste i otwarte. Bóg da wam 

starą władzę apostolską. Zależy to od tego, czy trzymamy się z daleka od 
uwikłania wokół nas ”. 

 

PRZYJMOWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bóg powiedział swoim dzieciom, aby były świadkami, a najbardziej 
przekonującym dowodem jest świadectwo osobistej wiedzy. Aby starać się 

pomóc tym, którzy wysyłają listy z zapytaniem do Urzędu Wiary 
Apostolskiej z pytaniem, w jaki sposób mogą otrzymać Ducha Świętego, 

autor opowie trochę o swoim osobistym doświadczeniu w uzyskaniu tej 
drogiej perły, chrztu w Świętym Duch. 

Wpadłem na spotkania na Azusa Street gdzieś w kwietniu, słysząc, że 

niektórzy ludzie mówią językami, tak jak to zrobili w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Chociaż przez pięć lat próbowałem głosić Pięćdziesiątnicę, mówienie 

językami było dla mnie tak dziwne, jak gdyby nigdy nie było o tym 

wspomniane w Słowie Bożym. Na początku spotkanie wydawało mi się 
bardzo oswojonym wydarzeniem, ponieważ znajdowałem się na linii wielu 

cielesnych demonstracji i hałasu. Ponieważ byłem indoktrynowany w 
drugim błogosławieństwie, jakim był chrzest Duchem Świętym, 

napiętnowałem to nauczanie jako heretyckie, nie chodząc przez jakiś czas 
na spotkania. 

W międzyczasie przyszła na to miejsce Pięćdziesiątnica i wielu zaczęło 

mówić językami. Teraz zacząłem regularnie chodzić. W rzeczywistości nie 
mogłem trzymać się z daleka. Moje serce zaczęło pękać i wkrótce 

przechodziłem od jednej osoby do drugiej, prosząc ich o wybaczenie mi 

ostrych słów i krytyki. Bóg tak stopił mi serce, że płakałem przy pracy lub 
jadąc tramwajem. Jak drogi Pan zaczął mnie uczyć, że potrzebuję Jego 

kochającego, czułego Ducha, a ta moc u Boga oznacza głęboką pokorę w 
naszym postępowaniu z innymi stworzeniami. 
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Zacząłem teraz podchodzić do ołtarza i gorliwie szukać Pana, aby miał ze 
mną swoją drogę. Wkrótce moc Boża zaczęła ze mną działać. Duch Święty 

pokazał mi, że muszę być gliną w rękach Garncarza, pustym naczyniem 
przed Panem. Odłożyłem na bok całą doktrynę, wszystkie z góry pomyślane 

idee i nauki i stałem się absolutnie pusty. Duch Święty osiadł na mnie i 
poczułem, jak moc przechodzi przeze mnie jak elektryczne igły. Duch 

nauczył mnie, że nie mogę opierać się mocy, ale ustąpić i stać się wiotkim 
jak kawałek materiału. Kiedy to zrobiłem, dostałem się pod władzę, a Bóg 

zaczął mnie kształtować i uczyć, co to znaczy być naprawdę Mu poddanym. 
Zostałem oddany pod władzę pięć razy, zanim naprawdę nadeszła 

Pięćdziesiątnica. Za każdym razem, gdy wychodziłam spod mocy, czułam 
się taka słodka i czysta,jakbym biegał przez pralkę. 

Przyszedłem teraz do miejsca, w którym całkowicie poddałem się całej woli 
Bożej. Szukałem około pięciu tygodni, aw sobotę rano obudziłem się, 

wyciągnąłem ramiona do nieba i poprosiłem Boga, aby napełnił mnie 
Duchem Świętym. Moje ramiona zaczęły drżeć i wkrótce zostałem 

gwałtownie potrząśnięty przez wielką siłę i wydawało się, że na mojej szyi 
została założona duża fajka, najwyraźniej moja głowa była zdjęta. Zostałem 

teraz napełniony Duchem Świętym. Słowa nie mogą opisać mocy, którą 
poczułem. Najbliższym opisem, jaki można by podać, byłoby działanie 

pompy pod strasznym ciśnieniem, napełniającej mnie olejem. Czułem 
wypełnienie palców u nóg i wszystkich części ciała, które wydawały mi się 

puchnąć, aż pomyślałem, że pęknę. Nie wiem, jak długo to trwało, ale 
wydawało mi się to długo.Ciśnienie zostało teraz usunięte, a moja dusza i 

duch zdawały się opuszczać ciało i unosić się w powietrzu tuż nad nim. Moje 

ciało wydawało się twarde i metaliczne jak żelazo. Był to niewątpliwie 
chrzest w śmierć Chrystusa. 

Nadszedł czas, abym wstał i zabrał się do pracy, więc wstałem, nie mówiąc 

językami. Wierzę, że przemawiałbym wtedy językami, gdybym 
wystarczająco długo pozostawał w rękach Pana. Około trzydziestu godzin 

później, siedząc na spotkaniu na Azusa Street, poczułem, jak moje gardło 
i język zaczynają się poruszać, bez żadnego wysiłku z mojej 

strony. Wkrótce zacząłem się jąkać, a potem wyszedł wyraźny język, 
którego z trudem mogłem powstrzymać. Rozmawiałem i śmiałem się z 

radości do późnej nocy. Chwalcie Jego imię za tak wspaniałe doświadczenie 
mocy, miłości i radości. 

GA Cook. 

 

Bóg rozwiązuje problem misyjny, wysyłając misjonarzy o nowym języku na 

linii wiary apostolskiej, bez sakiewki i skryptu, a Pan idzie przed nimi, 
przygotowując drogę. 
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O, jak cenne są Jego słowa. „Niech wasze serca się nie troszczą. Wierzycie 

w Boga, wierzcie też we Mnie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. 

Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę przygotować wam miejsce, a 
gdybym idź i przygotuj sobie miejsce, przyjdę ponownie i przyjdę do siebie, 

abyście i wy tam, gdzie Ja jestem, tam byli. Tak więc Jezus powraca 
ponownie i chce, abyśmy, Jego oblubienica, patrzyli i czekali w szatach 

sprawiedliwości, gotowi do wzięcia udziału w uczcie weselnej. Chwała 
naszemu Bogu. Hosanna do Jego wszechmocnego imienia, bo 

zmartwychwstał w naszych sercach. Och, to takie słodkie żyć życiem Ducha 
Świętego. 

 

Wielu członków kościoła płaci sobie drogę do piekła. Płacą kaznodziejom, 
aby głosili przeciwko chrzcie Duchem Świętym. Zatruwają się prawdą, a 

ona potępia ich dusze. Ludzie potrzebują chrztu Duchem Świętym, aby 
poznać Boga. „Nie przez siłę ani moc, ale przez mojego Ducha - mówi 

Pan”. Jeśli nie otrzymamy Ducha w naszych sercach, jak możemy poznać 
głębokie sprawy Boże? Nie możemy być Jego świadkami aż do krańców 

ziemi, dopóki nie zaczniemy mówić nowymi językami. Daje nam moc 
kładzenia rąk na chorych, a oni wyzdrowieją, będą mówić nowymi językami 
i wyrzucać diabły. Drodzy, potrzebujemy chrztu Duchem Świętym. 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

NOWY MISJONARIUSZE AFRYKI. 

Nasz drogi Brat i Siostra Mead, którzy spędzili dwadzieścia lat na misjach 
w Afryce, otrzymali Pięćdziesiątnicę w Los Angeles i kiedy Pan prowadzi i 
otwiera im drogę na ciemny kontynent z boską zdolnością do Praca misyjna. 

Bracie. Świadectwo Pięćdziesiątnicy Meada. 

Wiele drogich nas pyta o naszą Pięćdziesiątnicę itd. Jest piękna, prosta i 

pełna komfortu. Poszedłem na zebrania, kiedy po raz pierwszy usłyszałem 
o objawieniach Ducha, mówieniu językami, uzdrawianiu ciała itp. Nie 

zdziwiłem się, bo modliliśmy się i spodziewaliśmy się czegoś takiego, co 
pobudzi lud Boży do rzeczywistości Słowa Bożego i prawdy Boga Emanuela. 

Szukając bliższego chodzenia z Bogiem w Afryce, Duch zdawał się spaść na 
nas, objawiając Jezusa tak realnego dla naszych dusz; Wydawało się, że 

brzemię spoczywa na moim sercu, na piśmie iw rozmowie, mógłbym tylko 
powiedzieć, że Jezus jest prawdziwy. 
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Pierwszego wieczoru na zebraniach moje serce wyszło na chrzest. 
Wyszedłem, aby się o mnie modlić, i położono na mnie ręce, i modlono się, 

abym mógł przyjąć chrzest Duchem Świętym. W dalszym ciągu modliłem 
się i pościłem, mając nadzieję i wiele pocieszenia. Pewnego wieczoru, w 

całkowitym wyrzeczeniu się siebie, zostało mi objawione, że ta sama moc i 
prześladowania, które były na początku, mają teraz zostać powtórzone w 

celu udoskonalenia Kościoła. Czy wybrałbym to? Moje serce zawołało: O 
tak Panie, z Twoim uśmiechem. A moja dusza została zalana Boską 
miłością; i zacząłem mówić, jakbym śpiewał nową piosenkę. 

To było zupełnie inne niż sposób, w jaki pani Mead przyjęła chrzest. Byłem 

równie świadomy, jak w tej chwili, ale moje serce było pełne pochwał i 
wdzięczności. Wydawało mi się, że mam teraz wyobrażenie o potężnej 

skuteczności krwi Chrystusa i Jego wszechobecności w Duchu, jak nigdy 
dotąd. 

Wielu pyta: „Czy myślisz, że te języki będą używane na obcym polu?”. O 

sobie nie mogę powiedzieć. Mój Bóg jest w stanie, to 
wiem. Pięćdziesiątnica, czyli chrzest Bożej miłości, który pozwoliłby 

misjonarzowi powiedzieć ubogim Afrykańczykom, jak to uczynił Duch 
Święty przez Piotra i Jana, biednemu kalekowi przy bramie świątyni: 

„Srebra i złota nie mam, ale takie jak ci dałem. W imię Jezusa Chrystusa z 

Nazaretu powstań i idź „oznaczałoby wielką epokę w historii misji 
zagranicznych. Wierzę, że Bóg ma zamiar powtórzyć wiele cudów i cudów 
dokonanych we wczesnej historii kościoła. 

- SJ Mead. 

Chrzest Siostry Mead. 

Dwa lata przed wyjazdem z Afryki Duch Święty zaczął do nas przemawiać 

w szczególny sposób. Poczuliśmy brak mocy i miłości w służbie naszego 
Mistrza i zaczęliśmy szukać od Niego tej mocy; nie mieliśmy określonego 

światła na temat chrztu w naszym uświęconym życiu dwudziestoletnim. I 
chwała Bogu, przeżyliśmy cudowne doświadczenie, kiedy byliśmy 

usprawiedliwieni i odpuszczono nam grzechy. A potem, gdy zostaliśmy 
uświęceni, radość nieba napełniła nasze dusze i otrzymaliśmy cudowne 

„namaszczenie, które trwa”. Jednak odczuwaliśmy brak mocy w naszym 
życiu i tego gorliwie szukaliśmy, czekając na Boga w naszym małym domu 

misyjnym w Afryce. W tym czasie Księga Objawienia została tak cudownie 

otwarta dla naszych dusz, za które nigdy nie przestaniemy wychwalać 
Boga. 

Wierzymy, że tuż przed naszym powrotem do Ameryki był to Duch Boży, 

który powiedział nam bardzo wyraźnie: „Los Angles w Kalifornii to koniec 
waszej podróży”. Wydawało nam się to dziwne w tamtym czasie, ponieważ 

nie mieliśmy przyjaciół w Los Angeles; ale teraz widzimy, że to Duch Święty 
Boży przywiódł nas do Los Angeles, abyśmy przyjęli naszą Pięćdziesiątnicę. 
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Nasza wiara rzeczywiście została wypróbowana po przybyciu do tego 
miasta. Po trzech dniach miałem zapalenie płuc w obu płucach i przez wiele 

dni nie zdawałem sobie sprawy z tego świata. Ale chwała Bogu, że wskrzesił 
mnie w odpowiedzi na modlitwę wiary, i nigdy nie przestanę Go wychwalać, 

że oszczędził mnie na ten wspaniały dzień mojej Pięćdziesiątnicy. Kiedy 
byliśmy w naszym domu w Los Angeles, czasami Duch był cudownie 

wylewany na nas podczas porannego uwielbienia, a potem wróg zadawał 
nam ból, wiedząc, że Jego czas jest krótki. 

Mniej więcej w tym czasie spotkaliśmy w Chrystusie siostrę, która 

opowiadała nam o spotkaniach na Azusa Street i że niektórzy mówią 

językami, więc natychmiast poszliśmy sprawdzić, czy to prawda. 
Natychmiast poczuliśmy moc Bożą, gdy weszliśmy na spotkanie. Po dwóch 

lub trzech dniach, gdy zaproszenie zostało skierowane do tych, którzy 
chcieli prosić o chrzest Duchem Świętym, udałem się do małego, pokornego 

ołtarza. Po drodze wróg powiedział do mnie: „Ty, misjonarzu w Afryce od 
dwudziestu lat, teraz idziesz do ołtarza”, powiedziałem, tak. Idę naprzód, 

bo chcę dla mnie wszystkiego, co Bóg ma, i wtedy i tam osiągnąłem 
prawdziwe zwycięstwo w mojej duszy. Wtedy br. Seymour, siostra 

Crawford i inna siostra położyli na mnie ręce, abym mógł otrzymać Ducha 
Świętego. Kiedy się modlili, poczułem moc przepływa przez moje ciało,ale 
nie przyjął wtedy pełnego chrztu. 

Codziennie czekaliśmy na Boga w naszym domu przez trzy tygodnie, 

badając Pismo Święte, wyznając nasze winy i biorąc wszystko pod krew, 
czasami nawet zapominając o jedzeniu. W tym czasie, gdy pewnego dnia 

uczestniczyłem w zebraniach, języki stały się dla mnie kamieniem 
potknięcia i skałą zgorszenia i natychmiast poszedłem w ciemność, która 

była tak wielka, że mój drogi mąż zawołał za mnie do Pana i Zostałem 
odnowiony, gotów złożyć Bogu to, czego nie rozumiałem. Wtedy wróg 

próbował mnie zniechęcić, mówiąc mi, że ten chrzest nie był dla mnie. 
Wszedłem do swojego pokoju, czując się zniechęcony, kiedy Duch 

powiedział do mnie tak wyraźnie jak głos: „Jak otrzymałeś swoje 
usprawiedliwienie? Jak otrzymałeś swoje uświęcenie?”. Powiedziałem: 

Panie, przez wiarę. Następnie powiedział: „Przyjmij mnie”. Wstałem i 
poczułem się bardzo szczęśliwy,chwaląc Pana. Było to w piątek wieczorem 

i weszliśmy do naszego frontowego pokoju i powiedzieliśmy, że będziemy 

mieli spotkanie w celu poszukiwania Ducha, tak jak to zrobili u br. 
Seymour's. Więc śpiewaliśmy i świadczyliśmy, a potem padliśmy na kolana 

w modlitwie. Kiedy ciągle powtarzaliśmy: Otrzymujemy Ducha Świętego, w 
naszej prostocie przyszedł i nie mogliśmy przejść na emeryturę aż do 

późna. Następnie poprosiliśmy Ducha Świętego, aby kontynuował swoje 
dzieło w nas, kiedy spaliśmy.Następnie poprosiliśmy Ducha Świętego, aby 

kontynuował swoje dzieło w nas, kiedy spaliśmy.Następnie poprosiliśmy 
Ducha Świętego, aby kontynuował swoje dzieło w nas, kiedy spaliśmy. 
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W sobotę rano przy śniadaniu powiedziałam, że coś wydaje mi się 
przeszkadzać w mojej doskonałej wolności, a mój mąż powiedział: „Może 

to dotyczyć twojej małej sąsiadki; wiesz, że nie otrzymała ewangelii i 
przestała przychodzić, aby zobaczyć ty, więc przestałeś iść do niej, aby ją 

zobaczyć. Masz więcej światła niż ona i być może postąpiłeś źle. " Wierny 
Duch Święty przekonał mnie i powiedziałem, zaczynając płakać jak dziecko: 

O Panie, widzę to i upadłem na kolana. Tak jak wołałem „niech wszystko 
będzie pod krwią”, Duch Święty zstąpił na mnie w wielkiej słodyczy i mocy; 

i właśnie wtedy doznałem cudownego objawienia krwi Chrystusa, czyniąc 
mnie czystym i niewinnym jak dziecko, a Jezus był dla mnie realny. 

Byłem pod mocą od wczesnego rana do około piątej w nocy, prorokując w 
Piśmie Świętym, a potem zacząłem mówić językami, tak jak Duch dał mi 

słowo. Mówiłem przez większość popołudnia, mając kilka bardzo słodkich 
objawień dotyczących drogocennej krwi Chrystusa, która, jak ufam, nigdy 

nie zostanie mi zabrana i może, przez Ducha, zostać użyta do wysławiania 
mojego Zbawiciela. 

Od tamtej pory pokazano mi, że to, co mówię, jest dialektem afrykańskim 
i dotyczy krwi Chrystusa. 

A teraz idę dalej, aby pełniej poznać Pana i obym mógł zrozumieć ze 

wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość; i 
poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę; i może mieć ducha 
mądrości i objawienia w poznaniu go. 

Jeśli jakakolwiek uświęcona dusza szuka Pięćdziesiątnicy, droga jest taka 
prosta. Wierz i otrzymuj, a Jego wolą jest napełnienie twojej cennej duszy. 

Ardell K. Mead. 

 

DUCH ŚWIĘTY Z NIEBA. 

Bracie. Burke z Anaheim, który otrzymał Ducha Świętego, mówi: 

„Powiedziałem Panu, aby przeszukał moje serce i stopił mnie, i wydawało 
mi się, że jestem coraz mniejszy, aż poczułem się mniej więcej tak jak 

konik polny. Prosiłam Pana nałożyć na mnie Ducha Świętego, a to nastąpiło 
jak wylanie wody na czubek mojej głowy i przeszło przez całe moje ciało do 

samych czubków palców u nóg i palców, a moje serce wydawało się 
rozszerzyć dziesięć razy. przepłynął przeze mnie, jakbym był pod kranem. 

To był Duch Święty i następną rzeczą, jaką poznałem, było coś, co zaczęło 

chwytać moje kości szczęki i język. Powiedziałem: Panie, czy kiedykolwiek 
będę mówić językami, czy nie, chcę chrzest Duchem Świętym, taki jaki 

mieli w dniu Pięćdziesiątnicy Poszedłem do domu i wydawało się, że 
utworzono we mnie zespół muzyczny złożony z tysiąca 

instrumentów.Następnego ranka śpiewał w mojej duszy: „Moc, moc, moc 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

zielonoświątkowców, jest taka sama dzisiaj”. Śpiewałem ją na podwórku, a 
moja żona śpiewała w kuchni. To się jeszcze nie skończyło. Potem zmieniło 

się na: „Przyszedł Pocieszyciel, Duch Święty z nieba”. Byłem tak głodny 
Ducha Świętego. Opowiadali okropne historie o tej pracy tam, gdzie 

mieszkam, ale byłem głodny i spragniony i nie mogłem się powstrzymać. 
Jeśli jesteś głodny, przyjdź i pozwól Bogu cię nasycić. "Opowiadali okropne 

historie o tej pracy tam, gdzie mieszkam, ale byłem głodny i spragniony i 
nie mogłem się powstrzymać. Jeśli jesteś głodny, przyjdź i pozwól Bogu cię 

nasycić. "Opowiadali okropne historie o tej pracy tam, gdzie mieszkam, ale 
byłem głodny i spragniony i nie mogłem się powstrzymać. Jeśli jesteś 
głodny, przyjdź i pozwól Bogu cię nasycić. " 

 

PAPIERY DO ROZPOWSZECHNIANIA. 

Pewien brat pisze: „Chciałbym, żebyś w swoim następnym numerze 

określił, ile kosztują gazety za sto egzemplarzy opłaconych z dołu, aby je 
wydać i wysłać pocztą. Chcę paczkę każdego numeru”. 

To jest pismo Pana i jest publikowane bezpłatnie. Cieszymy się, że 

zainteresowani przyjaciele rozdają je głodnym duszom. Wydanie i wysłanie 
stu kopii kosztuje około 1 dolara. Nigdy nawet nie prosiliśmy o zbiórkę na 

papier, ale Pan porusza serca, aby dawać. Pokazał nam, abyśmy 

opublikowali artykuł zielonoświątkowy o liniach 
zielonoświątkowych. Czcimy Go, że zapewnia środki i On to robi. Nie mamy 

tutaj żadnych ksiąg rachunkowych, Pan prowadzi zapisy. Nie publikujemy 
nazwisk dawców, ale Pan wie, kim oni są. Mówi, że tych, którzy dają w 
ukryciu, wynagrodzi otwarcie. 

Nasz pierwszy numer to 5000. Zostały one przyjęte tak chętnie i przyniosły 
tak wiele odpowiedzi od głodnych dusz, że nasz następny numer to 10 000. 

Ten numer był równie chętnie poszukiwany, jak pierwszy, więc doszliśmy 
do wniosku, że opublikujemy 20 000 tego numeru przy zapewnionych 

środkach. Przyszłe kwestie będą zależeć od tego, w jaki sposób Pan zapewni 

środki. Uznalibyśmy za wielki zaszczyt, gdyby Bóg zapewnił nam środki 
wystarczające do wysłania aż 50 000 każdego numeru. Ta Ewangelia musi 

odejść, ponieważ czas jest krótki przed pojawieniem się naszego Pana i 
Zbawiciela w powietrzu z anielskimi zastępami. Ponieważ robotnicy nie 
mogą dostać się na pola wystarczająco szybko, Pan używa papieru. 

 

Siostra w Pasadenie, która prowadziła święte życie przed Bogiem i szczerze 

pragnęła wszystkiego, co Bóg miał dla niej, powstała na spotkaniu 
zielonoświątkowym i powiedziała: „Nie proszę o języki, ale chcę kochać 
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Boga całym sercem i duszą i moja sąsiadka jak ja ”i natychmiast zaczęła 
mówić językami. 

 

W SPRAWIE PIENIĘDZY. 

Byli nauczyciele, którzy mówili wszystkim ludziom, żeby się sprzedali, i 

wielu z nich popadło w fanatyzm. Pozwalamy Duchowi prowadzić ludzi i 
mówić im, co powinni dać. Kiedy zostaną napełnieni Duchem, ich 

kieszonkowe księgi nawrócą się, a Bóg uczyni ich szafarzami i jeśli powie: 
„Wyprzedaj”, zrobią to. Ale czasami mają rodziny. Bóg nie mówi ci, żebyś 

porzucił swoją rodzinę. Mówi, że jeśli nie dbasz o swoje własne, jesteś 

gorszy niż niewierny. Niektórzy nie są powołani, aby wyjść i nauczać. 
Znajdujemy takich, którzy nie mają mądrości ani wiary, a diabeł zabiera 

ich, by zhańbili pracę. Pod fałszywym nauczaniem dzieci zostały 
pozostawione półnagie, kobiety opuściły swoich mężów, a mężowie 

zostawili swoje żony do mycia i szorowania, a Biblia mówi, że jest to gorsze 
niż niewierność.Wtedy pójdą i pożyczą, ale nie będą mogli spłacić. Ta osoba 

powinna iść do pracy. Biblia mówi: „Niech trudził się rękoma, co jest dobre, 
aby mógł dać potrzebującemu”. 

Wysłał tych, którzy zostali wezwani do głoszenia Ewangelii, aby „nie myśleli 

o tym, co będziecie jeść i pić”. Padnij i módl się. Przedstaw Bogu swoje 
pragnienia, a On je przyśle. 

Bóg nie oczekuje, że wszyscy się sprzedadzą, ponieważ mówi w 1 Kor. 16: 
1, „A jeśli chodzi o zbiórkę na rzecz świętych, * * * w pierwszy dzień 

tygodnia niech każdy z was spoczywa przy nim, jak mu się poszczęściło 
Bogu”. Nie oznacza to, że masz zgromadzone wielkie nieruchomości i 

pieniądze, podczas gdy twoi bracia i siostry cierpią. Chodzi o to, żebyś się 
uwolnił, ponieważ wszystkie te pieniądze wkrótce zostaną wyrzucone na 

krety i nietoperze. Dlatego lepiej jest głosić Ewangelię i mieć gwiazdy w 
swojej koronie, niż ją trzymać. Ale gdybyśmy poszli i powiedzieli wam, 

żebyście to zrobili, wybraliby kogoś, kto ma pieniądze i przeczytaliby im 

Słowo, nie byłby Duchem Pana. Duch powie ci, co masz robić. On zmusza 
cię do tego. Kiedy On budzi cię w nocy i mówi ci, co masz robić, nie możesz 

spać, dopóki nie będziesz posłuszny.Mówi, że każdy od najmniejszego do 
największego będzie się uczył od Boga. Bóg chce wolnego dawcy. 

Ananiasz chciał mieć opinię, że sprzedał się tak jak pozostali, więc uknuł, 

że powinien dać część i powiedzieć, że sprzedał się dla Pana. Ale Duch 
Święty powiedział Piotrowi, że Ananiasz skłamał. Peter powiedział mu, że 

nieruchomość jest jego. Pan pozwala ci być jej zarządcą. Własność była 
jego, a grzech polegał na okłamywaniu Ducha Świętego. Dobrze jest mieć 

własność, ale jeśli Pan mówi, weź 200, 500 lub 1000 USD i rozprowadź tu 
czy tam, robisz to. 
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Musimy znać nasze powołanie. Możemy pracować, gdy jesteśmy ochrzczeni 
Duchem Świętym. Niektórzy myślą, że muszą głosić. Cóż, głosimy, 

świadcząc. Niektórzy myślą, że muszą wyjść, bo mają języki, ale to jest 
dobre dla Los Angeles czy gdziekolwiek indziej. Pan poprowadzi cię swoim 
cichym głosem. WJ Seymour. 

 

PAN ją prowadził. 

Siostra Malone wyjechała do Redlands jako pracownica z Los Angeles. Na 
tamtym spotkaniu weszła starsza pani w wieku osiemdziesięciu sześciu lat. 

Nie uczono jej o Pięćdziesiątnicy, ale wstała i zeznała, że przed laty zabrała 

ze sobą samą Biblię i powiedziała: „Panie, prowadź mnie”. I dał jej chrzest 
Duchem Świętym i dar języków. Siostra Malone zapytała: „Czy możesz 

mówić językami?” I natychmiast zaczęła mówić językami, tak jak Duch 
wymawiał i tłumaczył. To nie jest nowa rzecz. Zaczęło się w dniu 

Pięćdziesiątnicy, ale było ukrywane przez stulecia, chyba że tu i ówdzie, 
ponieważ jakaś pokorna dusza była uczona od Boga i bez pytania przyjęła 
Jego słowo. 

 

SPOSÓB WIARY. 

Kiedy siostra Crawford modliła się o pieniądze na wysłanie pracowników do 
Oakland, Pan dał jej wizję trzech banknotów, które otrzyma, i otrzymała 

trzy banknoty pięciodolarowe. Następnie, kiedy modliła się o swój przejazd 

do Salem w stanie Oregon, zobaczyła trzy sztuki złota i na pewno otrzymała 
je. Droga zielonoświątkowa polega na przedstawianiu swoich próśb Bogu i 

tylko Bogu, i naprawdę jest to bezpieczna droga, którą wypróbowaliśmy i 
udowodniliśmy. Jest to droga, która oddaje cześć Bogu, jest to droga 

biblijna, jedyna bezpieczna droga, to znaczy chodzenie z Panem w świetle 
Jego Słowa. 

 

REDAKCJE OTRZYMUJĄ PENTECOST. 

Ksiądz TG Attebury, pastor Kościoła Ludowego przy ulicach Sixth i Mateo w 

Los Angeles, który przez lata był wydawcą książki The Evangelist , otrzymał 

swoją Pięćdziesiątnicę. Jego żona i wielu członków jego kongregacji również 
otrzymało Ducha Świętego, a kościół jest ogniem. On mówi: 

„Być może żaden ruch religijny w historii tego wybrzeża nie okazał się 
bardziej interesujący dla świata chrześcijańskiego niż ten, który rozpoczął 

się i był kontynuowany przez Misję Azusa Street w tym mieście pod 
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kierownictwem wielebnego WJ Seymoura. Szczególne przejawy Ducha w 
odbywające się tam spotkania głęboko zainteresowały chrześcijańskich 

pracowników wszystkich wyznań, tak że wielkie tłumy gromadzą się w 
budynku podczas każdej służby, aby słuchać i widzieć, co się dzieje. Liderzy 

tego ruchu uczą, że wszystkie dary Ducha, jako wyliczone przez apostoła 
Pawła w dwunastym rozdziale jego pierwszego listu do kościoła w Koryncie, 

dotyczą dzisiejszego kościoła; że te dary są w Duchu Świętym i że kiedy 
przychodzi, aby zamieszkać w pełni w ludzkim sercu, przynosi to wszystko 

prezenty z Nim.Twierdzą, że tylko brak wiary przeszkodzi Duchowi 
Świętemu w przejawianiu wszystkich tych darów w życiu, które jest 
całkowicie poddane woli Bożej. 

„Innym nauczaniem charakterystycznym dla tego ruchu jest to, że 

biblijnym dowodem na to, że ktoś został ochrzczony Duchem Świętym, jest 
dar języków, tak jak Kościół w Jerozolimie otrzymał w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Tak duża liczba w tej misji, a także w nie można wątpić w inne misje i 
kościoły tego miasta i okolicy, które otrzymały dar języków ”. 

 

Bracie. Ryan otrzymuje Pięćdziesiątnicę. 

Wielebny ML Ryan, święty ewangelista i redaktor „ Light” w Salem w stanie 

Oregon, słysząc dobrą nowinę z Los Angeles, nagle wpadł do wydawnictwa 

Azusa Street. Po kilku słowach powitania udał się na spotkanie do 
wieczernika i po około dwóch godzinach po przybyciu został ochrzczony 

Duchem Świętym, przemówił i śpiewał w mocy Ducha. Wrócił do Salem i 
grupa pracowników napełnionych Duchem udała się do Salem, aby pomóc 

w spotkaniu zielonoświątkowym. Bracie. Ryan mówi: 
„Nie sądziłem, że Bóg miał tak bogate doświadczenie dla osoby tak 

niegodnej jak ja. Kiedy przybyłem do Los Angeles, zdecydowałem, że 
muszę starać się o chrzest zielonoświątkowy co najmniej tydzień przed jego 

przyjęciem. niewysłowione zdziwienie i radość, moc spadła na mnie 
natychmiast. Duch Święty modlił się i przemawiał przeze mnie językami. 

Jednym z błogosławionych przywilejów, jakie mi nadano, było miejsce w 
tym niebiańskim chórze, którego pieśni przeciwstawiają się wszelkiej 
ludzkiej mocy do naśladowania . Alleluja za Jego niewysłowiony dar. " 

 

ŚWIADECTWO UZDROWIENIA. 

Trzynaście lat temu zostałem wprowadzony w światłość Boskiego 

uzdrowienia przez Słowo Boże. Nigdy nie słyszałem żadnych nauk od 
człowieka. Ale przez długi czas byłem bardzo dotknięty ciałem. Brałem 

lekarzy i lekarstwa, dopóki nie zniechęciłem się i pogarszałem, aż 
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zdecydowałem się porzucić wszelkie lekarstwa i wziąć Pana za mojego 
uzdrowiciela. 

Na to mój lud nie wyraziłby zgody. Myśleli, że tracę rozum. Pewnego ranka, 

przez pielęgniarkę, zostałem chloroformowany i zabrany z domu do 
szpitala, gdzie przeprowadzili operację. Po tym, jak lekarze cięli i tnęli i 

stwierdzili, że sedno problemu jest głębsze, niż się spodziewali, stracili 
odwagę i powiedzieli, że nie mogę wyzdrowieć. To tylko kwestia kilku 

godzin, żebym mógł żyć. Mój mąż był wtedy daleko w pracy Bożej, a moi 
ludzie byli zaniepokojeni i zdali sobie sprawę z tego, co zrobili, i postanowili 

zabrać mnie z powrotem do domu na śmierć. Ale chwała Bogu, On miał dla 
mnie inny plan. 

Nie odzyskałem przytomności przez wiele godzin, otworzyłem oczy we 
własnym pokoju i słyszałem, jak modlą się przy moim łóżku. Wtedy zdałem 

sobie sprawę z mojej okropnej sytuacji i w najbardziej rozdzierającej agonii 
podniosłem oczy do nieba i zobaczyłem spływające na mnie światło. I po 

chwili usłyszałem głos Jezusa, który mówił mi, żebym Mu zaufał, że jest 
moim uzdrowicielem. Powiedziałem: „Tak, Panie, ufam Tobie i będę Ci ufać, 

bo Ty mnie uzdrowiłeś i uzdrowiłeś”. Wtedy pojawiła się cudowna radość, 
która narodziła się w mojej istocie i poczułem, jak Duch i uzdrawiająca moc 

Chrystusa przenikają całą moją istotę, chwalą Boga. W ciągu trzech dni 

wstałem i okrążyłem pokój, aw niecały tydzień mogłem przejść milę. Od 
tamtego czasu nigdy nie wątpiłem w uzdrawiającą moc Jezusa. Od tego 
czasu przez trzynaście lat jestem w dziele Pana. 

Teraz chcę opowiedzieć o innym przypadku Jego uzdrawiającej mocy. 
Przebywając w Oakland w Kalifornii, w sierpniu ubiegłego roku, przez 

wypadek, Bóg pozwolił, aby powróciły stare kłopoty i od sobotniego 
wieczoru do wtorku do południa bardzo cierpiałem. W południe zawsze 

prowadziliśmy tam klasę naszych robotników i to właśnie podczas spotkania 
świętych miałem cudownego ducha modlitwy i próbowałem powiedzieć: 

„Jezus jest tutaj” i stwierdziłem, że nic nie powiedziałem, ale Był obecny w 

mojej duszy. Duch modlitwy pozostał we mnie do 2:30. Kiedy Pan pozwolił 
mi podnieść oczy, zobaczyłem wizję pięknych, toczących się chmur i Jezusa 

zawieszonego pośrodku, i właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że jest tam, 
aby mnie uzdrowić. Siostra Crawford i siostra Junk, które były ze mną, 

również zobaczyły Jezusa, a Bóg objawił im, że przyszedł mnie 
uzdrowić.Poczułem uzdrawiające dzieło Jezusa. Wielu z was, bliskich, 

widziało, jak murarz podnosił swoją kielnię z zaprawą i rzucał nią na mur, 
który budował, i tak mi się wydawało, że Wielki Lekarz odbudowuje 

świątynię mojego ciała. O Alleluja! chwalcie Jego imię. O, wiem, że On jest 
jedynym lekarzem, który może wyleczyć wszystkie nasze choroby. Przez 

całe to popołudnie i wieczór, bez względu na to, w którą stronę się 
odwróciłem, postać mojego Zbawiciela wisiała przede mną i zawsze 

chciałbym ujrzeć uśmiech Jego twarzy, tak jak Go ujrzałem tego dnia. Moje 
uzdrowienie było natychmiastowe i dzisiaj cieszę się doskonałym ciałem. 
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Pani May Evans.O Alleluja! chwalcie Jego imię. O, wiem, że On jest jedynym 
lekarzem, który może wyleczyć wszystkie nasze choroby. Przez całe to 

popołudnie i wieczór, bez względu na to, w którą stronę się odwróciłem, 
postać mojego Zbawiciela wisiała przede mną i zawsze chciałbym ujrzeć 

uśmiech Jego twarzy, tak jak Go ujrzałem tego dnia. Moje uzdrowienie było 
natychmiastowe i dzisiaj cieszę się doskonałym ciałem. Pani May Evans.O 

Alleluja! chwalcie Jego imię. O, wiem, że On jest jedynym lekarzem, który 
może wyleczyć wszystkie nasze choroby. Przez całe to popołudnie i wieczór, 

bez względu na to, w którą stronę się odwróciłem, postać mojego 
Zbawiciela wisiała przede mną i zawsze chciałbym ujrzeć uśmiech Jego 

twarzy, tak jak Go ujrzałem tego dnia. Moje uzdrowienie było 
natychmiastowe i dzisiaj cieszę się doskonałym ciałem. Pani May Evans. 

 

POD KRWI. 

Możemy mieć życie w naszych duszach tylko wtedy, gdy żyjemy pod 
krwią. Żyjemy w Słowie, wtedy krew płynie. Krew to życie. Jeśli 

pozostajemy w Jezusie, płynie w nas życie. Jakże musimy być czujni, aby 
karmić się słowem i trzymać pod krwią, bo inaczej staniemy się mosiądzem 

dźwięczącym i cymbałami brzęczącymi. Możemy zachować dary przez jakiś 
czas, ale nie życie. 

 

Bracie. JC Mackey z San Diego w Kalifornii mówi: „Słyszałem o spotkaniach 
w Los Angeles i to mnie podpaliło. Duch powiedział mi:„ Idź 

”. Powiedziałem: „Tak”. Dostałem bilet, przyszedłem i dzisiaj jestem 
zbawiony, uświęcony, ochrzczony Duchem Świętym i mam świadectwo. " 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

WIZJE PIEKŁA. 

Siostra, która została ochrzczona Duchem Świętym, była w kościele, w 
którym ewangelista potępił dzieła łaski, chrzest Duchem Świętym i dar 

języków. Tego wieczoru mówi, że Pan pokazał jej wizję otwartego piekła 

tuż za pulpitem, z okropnymi, przerażającymi płomieniami i ludźmi 
siedzącymi wokół ołtarza ze stopami zwisającymi do otwartego piekła, 
nieświadomi swojego stanu. 
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Bracie. Thos. Junk podczas pobytu w Oakland miał wizję piekła. Wydawało 
się, że opuścił swoje ciało i został zabrany na szczyt Knob Hill, pośród ruin 

San Francisco. Zbawiciel polecił mu: „Synu człowieczy, mów”. Gdy tylko 
przemówił, ziemia u jego stóp rozstąpiła się i odsunęła od niego, ukazując 

płynny ogień, jak stopione żelazo, z demonami, mężczyznami i kobietami 
w płomieniach. Mówi, że dotarły do niego okropne opary płonącej siarki i 

usłyszał rozdzierające serce krzyki potępionych. Wokół krawędzi wielkiego 
otworu chodzili ludzie nieświadomi odkrywki, a ich ciągły strumień wpadał 

do jeziora ognia. Widział, jak rozpryskiwały się w ogniu i słyszał śmiech 
demonów, gdy każdy zapalał ogień. 

Widząc to wszystko, ujrzał kobietę, którą znał od jakiegoś czasu, profesora 
świętości i osobę, która brała znaczący udział w świadectwie i modlitwie, 

biegnąca w kierunku otworu, spoglądająca zbyt wysoko, aby to 
zobaczyć. Rzuciła się prosto w płomienie, az demonów dobiegł krzyk, z 
takim rykiem śmiechu, jakiego nigdy wcześniej nie słyszał. 

Bracie. Śmieci był niewiernym, a od czasu swojego nawrócenia nie mógł 
uwierzyć w oświadczenia Pisma Świętego dotyczące piekła i nauczał, że 

cierpienia zgubionych będą wyrzutami sumienia i duchowym cierpieniem, 
ale nie ogniem. Spoglądając na tę scenę, Jezus Chrystus powiedział mu, 

aby głosił piekło ogniste, tak jak jest to w Słowie Bożym, i obiecał to 
uczynić. 

W następny szabat profesor świętości był na spotkaniu jako przeciwnik, 
upierając się, że została napełniona Duchem Świętym, ale ta praca była 
dziełem zwodzenia duchów i doktryn diabłów. 

Powyższe zdarzenia pochodzą z domu Bożego i wielu pamięta br. Junk, 
który był z nami w Los Angeles. 

 

DOŚWIADCZENIE PENTECOSTAL. 

Siostra Lucy M. Leatherman pisze z 231 Second Avenue w stanie Nowy Jork 
o swojej działalności świadczącej o Pięćdziesiątnicy. Nie mamy miejsca na 
pełne sprawozdanie, ale jej świadectwo zainteresuje wszystkich. 

„Szukając chrztu Duchem Świętym w Los Angeles, po tym, jak Siostra 

Ferrell położyła na mnie ręce, wychwalałem i wychwalałem Boga i widziałem 
w niebie mojego Zbawiciela. A gdy chwaliłem, podchodziłem coraz bliżej i 

byłem taki mały. Wkrótce wbiłem się w ranę w Jego boku, a On był nie tylko 
we mnie, ale ja w Nim i tam znalazłem odpocznienie, które przekracza 

wszelki rozum, i powiedział mi, że jesteś na łonie Ojcze. Powiedział, że 
jestem przyodziany i jestem w sekretnym miejscu Najwyższego. Ale 

powiedziałem: Ojcze, chcę daru Ducha Świętego, a niebiosa się otworzyły i 
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zostałem w cieniu, i taka moc przyszła na mnie i odeszła przeze mnie. 
Powiedział: Chwalcie mnie, a kiedy to uczyniłem, aniołowie przyszli i 

usługiwali mi. Byłem bierny w Jego rękach i oczami wiary ujrzałem ręce 
anioła pracujące na moich strunach głosowych,i zdałem sobie sprawę, że 
mnie tracą. Zacząłem Go wychwalać w nieznanym języku. 

„W ciągu kilku dni, w drodze do kościoła, spotkałem kobietę i dwoje małych 
dzieci. Rozmawiała ze swoimi dziećmi w języku, który brzmiał jak słowa, 

które dał mi Bóg. Wypowiedziałem do niej zdanie, a ona powiedział: „To, 
co mówisz, oznacza, że Bóg dał ci samego siebie”. Pochodzi z Bejrutu w 

Syrii i mówi po arabsku. Osiem lat temu w szkole misjonarskiej AB 

Simpsona w Nyack w stanie Nowy Jork usłyszałem wołanie Macedończyka, 
by pojechać do Jerozolimy, ale skierowane jest do Arabów. Powiedziano mi, 

że jest więcej Arabów niż Żydzi tam, a Bóg przemówił do mnie i pyta, czy 
zechciałbym pójść z Nim do dzikiego Araba na pustyni. Gdziekolwiek z 
Jezusem pójdę z radością. 

Na lądzie czy na morzu, co ważne gdzie? Gdzie Jezus jest tam rajem. 
„Módlcie się, aby Bóg zesłał przebudzenie do tego miasta i módlcie się za 

Arabię”. 

 

ZNAKI PODĄŻAJĄCE. 

Znaki podążają w Los Angeles. Oczy niewidomych zostały otwarte, chromi 
zostali zmuszeni do chodzenia, a ci, którzy przypadkowo wypili truciznę, 

zostali uzdrowieni. Jeden przyszedł cierpiący na truciznę i został 
natychmiast uzdrowiony. Diabły są wyrzucane i wielu mówi nowymi 

językami. Wszystkie znaki z Marka 16: 16-18 zostały zachowane, z 
wyjątkiem wskrzeszania umarłych i wierzymy, że Bóg będzie miał kogoś, 

kto otrzyma tę moc. Chcemy wszystkich znaków, które mogą udowodnić, 
że Bóg jest prawdziwy. Spowoduje to zbawienie wielu dusz. 

 

KOLEJNY DARMOWY PAPIER. 

Wielebny ML Ryan z Salem w stanie Oregon, który odebrał Pięćdziesiątnicę 

w Los Angeles, umieścił teraz swój artykuł „Światło” na bezpłatnej linii 

subskrypcji i jest on pełen zielonoświątkowych wiadomości i prawdy. Wyślij 
go, jeśli chcesz pozostać w kontakcie z pracą wykonywaną na 

północy. Adres: „ Light ”, Salem, Ore. Subskrypcja wynosiła 50 centów 
rocznie i chociaż jest teraz bezpłatna, sugerujemy, aby ci, którzy mogą, 

złożyli ofiarę za pracę tam, ponieważ jest zależny tylko od Boga i potrzebują 
pomocy w przekazywaniu pracy. Bracie. Ryan jest prawdziwym mężem 
Bożym i jest napełniony Duchem Świętym. 
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W WIĘZIENIU NA SAKE JEZUSA. 

Kiedy po raz pierwszy pojechałem do Whittier z Los Angeles, gdy tylko 
wsiadłem do samochodu, aby zjechać na dół, wydawało się, że moc Boża 

spadła na mnie i przez cały czas tam byłem i podczas procesu na sali 
sądowej czułem moc Boża. Z trudem mogłem usiąść na krześle w sali 

sądowej. Wiedziałem, że wszystko było w rozkazie Pana, abym został 
aresztowany i wsadzony do więzienia. Pan wspaniale mnie wykorzystał. 

Nigdy nie miałem na sobie takiej mocy Bożej, jak wtedy, gdy siedziałem w 
tym więzieniu. 

Gdy tylko wchodziliśmy po kolacji, po pracy nad łańcuchem w ciągu dnia 
odgarniając ziemię, brałem Biblię i wzywał ludzi do dużego pokoju, a Pan 

dał mi ich język, język meksykański. Nie miałem tego języka, dopóki nie 
poszedłem do więzienia. Gdy rozmawiałem z nimi, łzy spływały po ich 

twarzach. Nie było ani jednego, ale gorzko płakał. Potem, kiedy wszedłem 
do mojej małej celi, po zakończeniu głoszenia, dwóch lub trzech z nich 

przychodziło i długo ze mną rozmawiało. Większość mężczyzn była 
Meksykanami. Dwóch lub trzech mogło mówić w moim języku, a inni mogli 

tłumaczyć po angielsku. Nie wiedziałem, co mówię językami, z wyjątkiem 
tego, co mi tłumaczono. Kiedy głosiłem im w językach, czytałem im 55 

rozdział Księgi Izajasza w języku meksykańskim, z Biblią w ręku,ale nie 
znałem rozdziału ani tego, że go przeczytałem, dopóki mi nie powiedzieli. 

Nigdy wcześniej Pan nie używał mnie tak bardzo, jak w więzieniu. 
Wydawało się, że fala mocy będzie przebiegać po mnie. Prawie nie było 

nocy, w której spałbym dłużej niż godzinę lub dwie. Pan dawał mi 
wiadomości, abym im przekazał. Błogosławcie Jego święte imię. 

Mężczyźni w więzieniu zapytali mnie, gdzie jest misja, i zamierzali zejść, 
gdy tylko wyjdą. Nie mogli się doczekać dnia, w którym wyjdą stamtąd i 
udadzą się na misję. 

Ja i moja żona odczuwamy Boże wezwanie, aby rozpocząć pracę, gdy 

otwiera się droga. Najpierw dzwonimy do naszego starego domu w pobliżu 
Onawy w stanie Michigan. Henry McLain. 

Siostra McLain mówi, że kiedy jej mąż siedział w więzieniu, obecność Pana 

była cenniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w jej życiu. „Kiedy prosiłam Go 
o zaspokojenie moich potrzeb, ukazał mi się i wydawał się trzymać dolara 

w mojej dłoni. Wszystkie moje potrzeby zostały zaspokojone. Teraz idziemy 
głosić Ewangelię. Słowo wciąż do mnie dociera: Idź, Idź. Porzuciliśmy 

wszystko dla Jezusa. Zabierzemy ze sobą troje naszych małych dzieci, a 
kiedy dotrzemy do Michigan, Bóg zapewnił dom naszym córkom dla dzieci. 
Oczekujemy, że będziemy głosić słowo, aż przyjdzie. 
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BŁOGOSŁAWIONE DOŚWIADCZENIE. 

Bracie. Siostra SK Gibson z Kentucky, które od lat zajmują się Ewangelią, 
otrzymały Pięćdziesiątnicę. Bracie. Gibson świadczył: „Przedostatniej nocy 

otrzymałem pełnię. Byłem chrześcijaninem od ponad sześćdziesięciu lat. 
Ponownie poświęciłem się, a Boże błogosławieństwo i słowo nigdy nie były 

dla mnie tak słodkie jak teraz. Ostatni tydzień w modlitwie Pan cudownie 
mnie pobłogosławił i wszedłem do mojego pokoju, kiedy leżałem twarzą na 

podłodze, i powiedział: „Będę was chrzcić Duchem Świętym, a wasze podłe 
ciało zostanie przemienione jak moje chwalebne ciało i nigdy więcej nie 

umrze”. objawienie w harmonii ze Słowem Bożym. Cóż za radość przyszła 
mi do serca na te słowa. Wierzę, że Bóg będzie działał w tym starym ciele, 
które tak długo było zużyte, i użyje go dla swojej chwały. 

 

BIBLIJNE ZBAWIENIE. 

Celem i celem całego cennego Pisma jest to, że Duch Święty może wykonać 

w naszych sercach określone dzieło. Celem Boga przez wieki i przez całe 
Jego dzieło z dziećmi ludzkimi było zaszczepienie swojej własnej natury - 

miłości w upadłej rasie. Och, jak słodko czuć delikatne emocje tej miłości, 
przechodząc przez każdą część naszego istnienia. To jest prawdziwe 

zbawienie biblijne, a nie zwykła teoria lub spór o różne fragmenty Pisma 
Świętego. 

 

Uświęcenie i władza. 

Czy przyjąłeś Jezusa? Czy przyjmiesz Go? Czy przyjąłeś Go jako swojego 
uświęcającego? W Ewangelii Jana 17: 15-17 Jezus modlił się: „Nie proszę, 

abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze 
świata, tak jak Ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej, 

słowo twoje jest prawdą. * * * I dla nich uświęcam siebie, aby i oni byli 
uświęceni przez prawdę. " Również w 1Thess 1: 4: „Taka jest wola Boża, 

nawet wasze uświęcenie”. Błogosławcie Jego drogie imię. Mówi: „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego 

i wieczerzę z nim, a On z nami. Chwała naszemu Bogu. Hosanna Jego 
wszechmocnemu imieniu ! 

Jeśli jesteśmy uświęceni i mamy czyste serca, prowadząc czyste, święte 
życie i mając doskonałą miłość w naszych duszach, och, przyjmijmy chrzest 

Duchem Świętym, obietnicę Ojca, abyśmy mogli być Jego świadkami w 
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Jerozolima, Judea i Samaria, i aż po krańce ziemi. Gdyż Jezus dał to wielkie 
zadanie w Swojej mocy zmartwychwstania, po tym, jak powstał z 

martwych. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co 

wam przykazałem, a oto ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. 
" 

O, drodzy umiłowani, musimy głosić, nauczać i praktykować wszystko, co 

zlecił nam Jezus. Jeśli nie otrzymaliśmy całej pełni naszego 
błogosławionego Chrystusa, kontynuujmy, aż zostaniemy napełnieni całą 

pełnią Bożą. Idźmy naprzód do znaku nagrody wysokiego powołania w 

Chrystusie Jezusie. O drodzy bliscy, oznacza to chrzest Duchem Świętym i 
ogień na nasze dusze. To jest niebo w naszych duszach tutaj. Och, zejdźmy 

przed Bogiem i ukorzmy się, aż usłyszymy, jak mówi. Pragnie dzisiaj 
rozmawiać ze swoim ludem, tak jak robił to wczesnym rankiem w kościele. 

Duch Święty chce mówić do ludzi. Wychwalamy Boga za narzędzia, które 
wzniósł, aby przynieść nam światło, ale przede wszystkim podziwiamy 

wielkiego Nauczyciela nauczycieli, który nigdy nie popełnia błędu,który 
kochał nas aż do pulsowania śmierci, kiedy wisiał na Kalwarii od szóstej do 

dziewiątej godziny, a ciemność zalegała na ziemi, udowadniając 
zagubionemu i ciemnemu światu, że jest Synem Bożym. Niewierni byli 

zmuszeni wyznać, że to jest Syn Boży, gdyż usłyszeli Jego słowa na krzyżu: 
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Jego wielkim pragnieniem 
na krzyżu było zbawienie dusz. 

Moi drodzy, czy mamy tę palącą pasję do dusz zgubionych? Kiedy jesteśmy 

prześladowani i próbowani za słowo Boże, czy możemy w naszych sercach 
powiedzieć: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią? To właśnie 

oznacza mieć wiarę przekazaną niegdyś świętym, taką jaką miał Szczepan, 
kiedy był ukamienowany. Mógł spojrzeć w niebo i zobaczyć Jezusa po 

prawicy Boga. Wydaje się, że nie mógł poczuć ukamienowania, jakim był 
tak owinięty Jezusem. Na jego twarzy pojawił się uśmiech jak anioł, kiedy 
zasnął w Jezusie. 

 

WIZJE JEZUSA. 

Podczas gdy brat GW Evans był z nami w Oakland, zachęcając ludzi, aby 

przyszli do Chrystusa, zauważyliśmy, że przemawia wierszem z wielką 
powagą, w którym wielkie błogosławieństwo zbawienia, szczęścia i życia 

wiecznego zostało przekazane wszystkim, którzy przyjdą do Chrystus i 
bądźcie Mu posłuszni. Mówiąc w ten sposób prawdopodobnie przez pięć 

minut, upadł na podłogę i pozostawał nieprzytomny przez prawdopodobnie 
dziesięć minut; a potem powstał. 
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Po spotkaniu z kobietą w zborze poszedł do niego i poprosił o kopię poezji, 
którą mówił, i stwierdził, że nie zdaje sobie sprawy, że powtórzył kilka 
wersetów. 

Później rozmawiałem z nim o tym doświadczeniu, a on stwierdził, że nigdy 
nie zapamiętał takich wersetów i nie wiedział, że je powtórzył na spotkaniu. 

Następnie powiedział mi, że kiedy przemawiał, cała tylna część Sali 
wypełniła się twarzami anielskich istot od podłogi do sufitu i od ściany do 

ściany. Dosłowny bank pięknych twarzy, z Jezusem pośrodku i wszystkimi 
twarzami zwróconymi ku Niemu. 

Mówi, że rozpoznał Piotra, Jakuba i Jana, także Johna Wesleya. 

Spoglądając na tę niebiańską zastępę, nieświadomie wypowiadał 
zaproszenia i wezwania do wszystkich, aby przyszli i otrzymali oferowane 

bogate błogosławieństwa. Nic nie wiedział o swoim upadku, ale wrócił do 
przytomności i znalazł się na podłodze. 

To samo wydarzyło się ponownie, mniej więcej dziesięć dni później na 

spotkaniu, z tą różnicą, że nie rozpoznał żadnej z twarzy, z wyjątkiem 
Jezusa stojącego pośrodku. 

Za każdym razem, jak mówi, na całym nim płynęły fale duchowej mocy i 
chwały. 

Wierzę, że każdy w domu poczuł obecność Boskiej mocy, a ołtarz 

natychmiast zapełnił się penitentami. 
- Dom Boga. 

 

KATOLIK, KTÓRY OTRZYMAŁ Pięćdziesiątnica. 

Bracie. Lee, którego Bóg tak cudownie ocalił od ciemności i życia w grzechu 
i ochrzcił go Duchem Świętym, zaświadczył: „Chwalę Boga za tę starą 

stodołę. To jest moja skrzynka do spowiedzi. Moim kapłanem był Jezus 
Chrystus. Boże, za usprawiedliwienie mnie i całkowite uświęcenie i chrzest 

Duchem Świętym. Jezus Chrystus jest głową mojego kościoła. To Jezus 
wykonał pracę za mnie. Kiedy przychodzi Duch Święty, mówi w swoim 

imieniu i śpiewa swoje własne piosenki. Przyjaciele, nie poszedłem na 
studia, żeby nauczyć się tego języka. To Duch Święty mówi. On mówi 

językami narodów. Nie ma znaczenia, co mówią sędziowie czy policjanci, 
ten Irlandczyk jest zbawiony dzięki łasce Bóg. Chwała Bogu. Ustala 

człowieka, kiedy przyjmuje chrzest. Daje tobie zdrowy umysł.To zbawienie 

trzyma mnie z dala od saloonów, więzień i dzielnicy czerwonych latarni. 
Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas, abyśmy mogli zostać zbawieni. 
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Chwała Bogu za zbawienie, które zachowuje mnie w dzień iw nocy. To 
oznacza prześladowanie. Alleluja." 

GŁOSZENIE W HISZPANII. 

Bracie. Siostra Lopez, Hiszpanie napełnieni Duchem Świętym, są 

wykorzystywani przez Boga na spotkaniach ulicznych i pomaganiu 
Meksykanom przy ołtarzu przy ulicy Azusa. Bracie. Brigido Perez to kolejny 

młody chłopak z Hiszpanii, który otrzymał Pięćdziesiątnicę. Jest teraz w San 
Diego. Pisze swoje świadectwo w języku hiszpańskim, które po 

przetłumaczeniu brzmi: „Dzięki łasce Boga Wszechmogącego i wierze w 
Jezusa Chrystusa mogę świadczyć o uświęceniu i chrzcie z Duchem 

Świętym i ogniem miłości w moim sercu. Jak dobry był 3 września, kiedy 
się modliłem, poczułem w sercu, że Chrystus, nasz Zbawiciel, chciał, abym 

poszedł i złożył świadectwo w Jego drogocennym imieniu w różnych 
częściach kraju ”. Duch Święty świeci z twarzy tego brata. 

 

DZIESIĘĆ DZIEWIC. 

Ujrzałem przed sobą wizję dziesięciu pann, pięciu mądrych i pięciu głupich. 
Pięć głupich dziewic miało w naczyniach oliwę, a ich lampy płonęły. Pięć 

mądrych pann również paliło lampy i paliło oliwę w naczyniach. To było coś 
więcej niż czyste serce, a jednak ta sama natura. Olejem w ich naczyniach 

wraz z lampami był chrzest Duchem Świętym i ogniem. Pięć głupich dziewic 
było świętymi ludźmi, ale mówili: „Nic w tym nie ma, otrzymaliśmy to, kiedy 

zostaliśmy uświęceni i jesteśmy zadowoleni”. Ale Pan pokazał mi, że pięć 
głupich dziewic, które nie przyjęłyby doktryny i szukały podwójnego zapasu 

oliwy, stwierdzą, że ich lampy zaczynają gasnąć i gasną. Nie ma nic, co 
mogłoby się palić. Płoną teraz tak jasno, jak zawsze.Nadchodzi czas, kiedy 
ropa się wyczerpie. 

Pozwólcie, że was ostrzegam, nie przeciwstawiajcie się chrzcie Duchem 

Świętym i ogniem, bo jeśli się temu sprzeciwiacie, lampa zgaśnie, ale 
otrzymacie naczynie wypełnione oliwą. 

Rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy 

ci biedni, których lampy zgasły, powiedzieli: „Nie mamy dość oliwy”. A gdy 

szli kupić lub szukać chrztu Duchem Świętym (bo nadchodzi czas, kiedy 
zaczną szukać), zabrano oblubieńca. Drodzy, czy chcecie być tam, kiedy 
przyjdzie Jezus? Jeśli tak, szukaj Ducha Świętego już dziś. 

 

CHARAKTER MIŁOŚCI. 
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Wspaniale jest mieć obietnicę Jezusa i charakter Jezusa, wpisane w nasze 
życie i serce mocą Krwi i Ducha Świętego, i mieć tę samą miłość i tę samą 

łagodność i pokorę, które przejawiają się w naszym życiu, ponieważ Jego 
postać to miłość. Jezus był człowiekiem miłości. Ludzie gromadzili się do 

Niego, aby słuchać Jego słów. Kobiety taszczyły swoje dzieci w gorącym 
słońcu i całymi dniami słuchały słów Jezusa. Mężczyźni wsiedli do łodzi i 

przepłynęli morze, aby zobaczyć Jezusa i usłyszeć Jego cenne słowa. 
Chociaż było wielu, którzy szli za chlebem i rybami, wielu poszło za Nim w 

celu uzdrowienia. Tak, był człowiekiem miłości. Był wyraźnym obrazem 
Ojca, Boga objawionego w ciele. 

Drodzy umiłowani, musimy mieć tę czystą miłość, która zstępuje z nieba, 
miłość gotową do poniesienia straty, miłość, która nie jest nadymana, 

niełatwa do sprowokowania, ale łagodna, cicha i pokorna. Dzień po dniu 
uważani jesteśmy za owce na rzeź. Jesteśmy ukrzyżowani dla siebie, dla 

świata, dla ciała i dla wszystkiego, abyśmy mogli w naszym ciele nieść 
śmierć Pana Jezusa, aby nasza radość była pełna, tak jak On jest pełny. 

 

Obecnie w mieście są trzy regularne misje zielonoświątkowe, poza kilkoma 

spotkaniami modlitewnymi w domkach, na których Pan działa z mocą. W 

Monrowii, Pasadenie, Sawtelle, Whittier i innych miejscach w okolicy, gdy 
tylko pracownicy są gotowi do wyjścia, pojawiają się spotkania. 

 

Bracie. AC Atherton, prezbiteriański ewangelista z Greenfield w stanie 

Iowa, słysząc radosną nowinę z Los Angeles, przebył 2500 mil i pierwszej 

nocy, kiedy był na spotkaniu, został zabity z mocy Bożej i powiedział, że 
jedno spotkanie zapłaciło za podróż. Następnie przyjął chrzest Duchem 

Świętym i mówił językami. Następnie z wielką radością udał się do domu, 
aby rozpowszechniać dobrą nowinę. 

 

Niektórzy, którzy dowiedzieli się o Pięćdziesiątnicy w Los Angeles z lektury 

tego artykułu, przyjechali do Los Angeles i otrzymali chrzest Duchem 

Świętym i świadectwami biblijnymi otrzymanymi w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Jeden z nich otrzymał Ducha Świętego i dar języków 

podczas czytania pierwszego numeru gazety. Niech Pan nadal błogosławi te 
drukowane przesłania dla dusz. Oczekujemy, że Duch będzie towarzyszył 
temu papierowi w sercu każdego czytelnika. 

 

Z Colorado Springs pochodzą wiadomości, że dusze są zbawione, uświęcone 

i ochrzczone Duchem Świętym. Niektórzy również są uzdrawiani. Wielu 
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mówi językami. Pan powołuje niektórych, aby udali się jako misjonarze, a 
wielu spodziewa się udać się do różnych części świata. Dano mu dar 

śpiewania i gry na instrumentach w Duchu. Dziecko w wieku sześciu lat ma 
dar języków, także osoba w wieku osiemdziesięciu lat. Dwunastoletnia 
dziewczyna naucza i podpisuje w języku indyjskim. 

 

Słowo mówi: „Niegodziwi zostaną zamienieni w piekło i wszystkie narody, 

które zapomną o Bogu”. Chicago stanie przed sądem; Los Angeles stanie 
przed sądem, Nowy Jork i Indianapolis staną przed sądem. Po sądzie na 

białym tronie zobaczymy mężczyzn i kobiety, którzy gardzili tą świętością i 
chrztem, i zostaną wrzuceni do piekła. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś, jeśli 

usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swego serca. O, przyjmij to 
zbawienie. 

 

Siostra Seeley z Temple Street w Los Angeles cierpiała od ośmiu lat z 

powodu pęknięcia. Nie mogła żyć bez swoich lekarstw i była narażona na 

nagłe zaklęcia wielkiego bólu. Podczas ostatniego ataku postanowiła 
całkowicie zaufać Panu. Przyszła na ulicę Azusa i poprosiła o modlitwy, a 

kiedy kładziono na niej ręce i modlono się, br. Seymour otrzymała 
świadectwo, że została uzdrowiona, aw tej samej chwili poczuła dreszcz 

radości w swoim istnieniu i wiedziała, że praca została wykonana. Od 
tamtej pory nie zażyła żadnego lekarstwa, a jej uzdrowienie jest 

doskonałe. Przyjęła również chrzest Duchem Świętym i jest radosnym 
świadkiem. 

 

WIARA APOSTOLSKA 
`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Vol. I.Nr 4 Los Angeles, Cal. , Grudzień 1906 Subskrypcja bezpłatna 

 

Pięćdziesiątnica z następującymi znakami 
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Siedem miesięcy ulewów 
zielonoświątkowych. Jezus, nasz Projektor i 

Wielki Pasterz. 

 

Wiele osób pyta, jak rozpoczęła się praca w Azusa Mission i kto był jej 
założycielem. Pan był założycielem i Projektorem tego ruchu. Grupa 

pokornych ludzi w Los Angeles modliła się przez rok lub dłużej o więcej 

mocy u Boga w celu zbawienia zgubionej i cierpiącej ludzkości. Nie 
wiedzieli, czego potrzebują, ale jedno wiedzieli, że ludzie nie byli zbawieni 

i uzdrawiani tak, jak chcieli. Przez kilka miesięcy nadal prowadzili spotkania 
modlitewne w domkach. 

Wtedy poczuli się prowadzeni przez Pana, aby wezwać br. Seymour z 

Houston w Teksasie do Los Angeles, święci w Los Angeles wysyłają jego 
opłatę. Było to prawdziwe wezwanie od Boga, jak wtedy, gdy posłał swego 

świętego anioła, aby powiedział Korneliuszowi, by posłał po Piotra. 
Przyszedł i powiedział im o chrzcie w Duchu i że każdego popołudnia o 

trzeciej będą modlić się o udzielenie mocy. Powiedział im, że nie miał 

Pięćdziesiątnicy, ale szukał jej i chciał, aby wszyscy święci modlili się z nim, 
aż wszyscy otrzymają Pięćdziesiątnicę. Niektórzy wierzyli, że ją mają, a inni 

uważali, że jej nie mają, ponieważ znaki nie nadążały. Mało kto został 
zbawiony. 

Było wiele sprzeciwów, ale nadal pościli i modlili się o chrzest Duchem 

Świętym, aż 9 kwietnia ogień Boży spadł w domku na Bonnie Brae. 
Pięćdziesiątnica została wylana na pracowników i świętych. Trzy dni później 

br. Seymour otrzymał Pięćdziesiątnicę. Dwóch, którzy pracowali z nim w 
Houston, przybyło do Los Angeles tuż przed nadejściem Zielonych Świąt. 

Przybyli wypełnieni Duchem Świętym i mocą. Jedna z nich, siostra Lucy 

Farrow, otrzymała swoją osobistą Pięćdziesiątnicę, i powiedziała, że Pan 
wysłał ją, aby dołączyła do nas w podtrzymywaniu tej cennej prawdy. 

Przyszła z miłością i mocą, podtrzymując krew Jezusa Chrystusa w całej 
Jego pełni. 

Od tamtej pory ogień pada. Setki dusz otrzymało zbawienie i uzdrowienie. 

Możemy szczerze powiedzieć, że przebudzenie wciąż trwa. Pan Bóg jest w 
Los Angeles w różnych misjach i kościołach z potężną mocą, pomimo 

sprzeciwu. To przebudzenie rozprzestrzeniło się w różnych miejscach w Los 
Angeles i w całym stanie, a także w całych Stanach Zjednoczonych w 

różnych miejscach i za oceanem. Krew Jezusa Chrystusa zwycięża każdą 
siłę i moc wroga. Chwała Bogu. 

Niektórzy pytają, czy dr Chas. Liderem tego ruchu jest F. Parham. Możemy 
odpowiedzieć, że nie, on nie jest przywódcą tego ruchu Azusa Mission. 
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Myśleliśmy o nim, aby był naszym przywódcą i tak stwierdziliśmy w naszym 
artykule, zanim zaczniemy czekać na Pana. Możemy być raczej pochopni, 

zwłaszcza gdy jesteśmy bardzo młodzi w mocy Ducha Świętego. Jesteśmy 
jak dziecko - pełni miłości - i byliśmy gotowi przyjąć każdego, kto przyjął 

chrzest Duchem Świętym jako naszego przywódcę. Ale Pan zaczął nas 
usadowić i zobaczyliśmy, że Pan powinien być naszym przywódcą. Dlatego 
czcimy Jezusa jako wielkiego Pasterza owiec. On jest naszym wzorem. 

Pan dodaje tutaj codziennie tych, którzy powinni być zbawieni, i sadzi ich 
w ciele, aby pasowały do Niego, i wszyscy współpracują w harmonii pod 

mocą Ducha Świętego. Nie ma papieża, Dowieizmu ani Sanfordizmu, ale 

wszyscy jesteśmy małymi dziećmi, znającymi tylko Jezusa i Go 
ukrzyżowanego. To dzieło jest kontynuowane przez mieszkańców Los 

Angeles, które Bóg połączył drogocenną krwią naszego Pana Jezusa 
Chrystusa i mocą Ducha Świętego. 

Bracie. Seymour jest po prostu pokornym pasterzem trzody, nad którą 

Duch Święty ustanowił go nadzorcą, zgodnie z Dz. Boga, którego nabył 
własną krwią. " I kiedy misjonarze i nauczyciele wychodzą z tego miejsca, 

mają ten sam przywilej bycia pasterzami ludu, którym Pan ich powierza 
przez Ducha Świętego, i karmienia ich czystym Słowem Bożym. Każda 

misja będzie zjednoczona w harmonii, mając swojego własnego pasterza, 
którego wyznaczy Duch Święty. 

Wierzymy w dawną pokutę, dawne nawrócenie, dawne uświęcenie, 
uzdrowienie naszych ciał i chrzest Duchem Świętym. Wierzymy, że Bóg 

stworzył Adama na swój obraz, zgodnie z Rdz 5: 1; Ps. 8: 4; i Matt. 19: 4. 
Nie wierzymy w żadne stworzenie ósmego dnia, jak niektórzy nauczali, i 
nie wierzymy w unicestwienie niegodziwców. 

Opieramy się na prawdzie biblijnej bez kompromisów. Uznajemy, że każdy 

człowiek, który honoruje krew Jezusa Chrystusa, jest naszym bratem, 
niezależnie od wyznania, wyznania czy doktryny. Ale nie jesteśmy skłonni 

zaakceptować żadnych błędów, nie ma znaczenia, jak urocze i słodkie mogą 
się one wydawać. Jeśli nie zgadzają się ze Słowem Bożym, odrzucamy je. 

To jest rok jubileuszowy, w którym Bóg zsyła późny deszcz i nadeszły czasy 

orzeźwienia. W ciągu siedmiu miesięcy powołał do życia naród, który będzie 
głosił Jezusa i Go ukrzyżowanego w całej Jego pełni, pomimo kosztów. 

"Długa, długa noc minęła, 
poranek wreszcie się skończył." 

Wydaje się, że Bóg zamiata rzeczy. Biega tutaj wprost nad diabła - nie 

zwracając na niego uwagi - ratując, uświęcając i chrzcząc dusze, 
wyprowadzając je z ciemności do cudownego światła Syna 
Bożego. Alleluja! Chwała Bogu! 
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Pięćdziesiątnica WŚRÓD MŁODYCH LUDZI. 

Grupa przepełnionych duchem chłopców udała się do Anaheim, miasta 
niedaleko Los Angeles. Świadczyli o tym, co Bóg dla nich uczynił, i sprawiło 

to, że ludzie byli głodni. Drugiej nocy ołtarz był pełny. W ciągu dwóch nocy 
osiem zostało uświęconych, sześciu nawróciło się, a pięć przyjęło chrzest. 

Pewnej nocy około pierwszej w nocy Duch Święty przemówił słowa po 
hiszpańsku przez jednego z młodych mężczyzn, a dziewczyna, która 

szukała jej Pięćdziesiątnicy, zrozumiała ten język i z radością go 
zinterpretowała: „Czuwajcie, nie śpijcie, i przyjdę do twojego domu ”. Ta 

sama dziewczyna w około półtorej godziny przyjęła chrzest Duchem 
Świętym. Praca dzieci była bardzo wzruszająca. Moc Boża spadła drugiej 

nocy, jak w domu Korneliusza. Małe dzieci krzyczały z podniesionymi 
rękami. Pierwszym, który przyjął chrzest, był dziesięcioletni chłopiec.Zaczął 

klaskać w dłonie i śpiewać „Jezu Zbawicielu, pilotuj mnie” w nieznanym 

języku, jasnymi, wyraźnymi słowami, także „Bliżej Ciebie, mój Boże”. 
Cztery osoby z tej samej rodziny w ciągu dwudziestu minut otrzymały 

chrzest Duchem Świętym. Tam było niebo. Praca trwa i inne małe dzieci są 
napełniane duchem. 

Grupa młodych mężczyzn, których Pan używa tam iw Whittier, są wszyscy 

razem i trwają w jedności Ducha. Nie głoszą wielkich kazań, ale po prostu 
świadczą, śpiewają i modlą się w duchu. Nazywają się Henry Prentiss, 

Curtis Nichols, Orly Nichols, Tom Anderson, Wm. Millson i Isaac 
Berg. Niedawno pewnej nocy siedmiu zostało zabitych z mocy Bożej, a kilku 

otrzymało Pięćdziesiątnicę. Wiele osób w Anaheim rozumie niemiecki, a 

robotnikom pozwolono mówić i modlić się w tym języku. Niektóre słowa 
wypowiedziane przez Ducha w języku niemieckim brzmiały: „Bóg jest 
pośród nas”. 

 

PENTECOST W FORT WARTO. 

Pracownicy udali się do Ft. Worth, Tex., I głosili Ewangelię i Pięćdziesiątnica 
spadły tam. Pani CA Roll of 1005 Edwards Street, Ft. Worth, pisze: „Trzy z 

nas zaczęły czekać i modlić się ostatniego sierpnia. Około trzech tygodni od 
tego czasu na naszej ulicy przypadła Pięćdziesiątnica. Od tego czasu 

dziewięć osób otrzymało Pięćdziesiątnicę. Pan wylewa na nas swojego 
Ducha. Odczuwamy potrzebę głoszenia przez człowieka napełnionego 

Duchem Świętym. Jak płonie we mnie moje serce, odkąd mieszka Duch 

Święty. Dziękuję Bogu, że Pięćdziesiątnica przyszła do Ft. Wartość. Po 
prostu podziwiam siebie, z natury nieśmiałą, kurczącą się kobietę, ale dzięki 

Bogu, czuję ulgę. Chwalimy Boga za rozmowę z siostrą Hagg i polecenie 
jej, aby przyszła i pomogła nam. Wtedy br. Siostra Kent przyszła i była dla 
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nas wielkim błogosławieństwem. Dwóch otrzymało Pięćdziesiątnicę w ciągu 
ostatnich kilku dni.Inni szukają. 

 

PENTECOST W BENTON HARBOR 

Benton Harbor, Mich., 29 października 

Pozdrowienia w naszym Panu dla wszystkich drogich świętych. Dotarłem do 
tego miejsca, znajdując ciepłe powitanie od br. i siostra York. Mieliśmy 

nasze pierwsze spotkanie tego popołudnia z pełnym pokojem. Spotkanie 
trwało zarówno w dzień, jak iw nocy. Około trzydziestu osób z radością 

przyjęło to poselstwo i codziennie bada pisma święte, po czym zaczęło 
mocno wołać do Boga w intencji ich Pięćdziesiątnicy. Po sześciu dniach 

oczekiwania ogień zaczął padać. Teraz jestem tutaj osiem dni i trzy dusze 

zostały ochrzczone Duchem Świętym i ogniem, mówiąc nowymi językami. 
Pewien młody człowiek mówił kilkoma językami, sześć lub siedem 

otrzymało namaszczenie, a dwudziestu pięciu gorliwie szukało. Zwycięstwo 
przez krew. Alleluja dla mojego Boga. Pięćdziesiątnica przybyła do Benton 

Harbor, a wśród poszukujących jest kilku ministrów i pracowników misji. 
Chwała Bogu. On mnie ratuje i pozwala, by Jego moc mnie 

wypełniła.Wspaniale zaspokaja moje potrzeby. Bitwa była tu gorąca przez 
jakiś czas, ale Bóg dał zwycięstwo. Spodziewam się, że spotkam się z tobą, 
gdy wezwie nas Jezus. Elsie L. Robinson 

 

PENTECOST W SEATTLE. 

Pan pracował w cudowny sposób w Seattle w stanie Waszyngton, gdzie 

br. a Siostra Junk i Siostra Lulu Miller pojechały jako robotnice z Los 
Angeles. Diabeł się sprzeciwiał, ale zawsze nie trafia w cel i reklamuje 

spotkania. Pięć świateł w oknach zostało zepsutych, a jedno przebiło, a 
gazety nazywają ich „świętymi rolami”, ale ostatnie doniesienia mówią, że 

około ośmiu zostało zbawionych, dziesięciu uświęconych, a sześciu 
otrzymało Pięćdziesiątnicę i mówi językami. Również w podmiejskim 
miasteczku Ballard cztery osoby otrzymały Pięćdziesiątnicę. 

Bracie. Junk pisze o następującym incydencie, jak Bóg użył pisma w 

nieznanym języku: 
„Pan posłał młodego Hebrajczyka, który pewnej nocy nawrócił się głęboko. 

Szlochał i płakał, aż mogłeś go usłyszeć. Wołał, żeby krew go okryła. O za 
dawną pokutę. Kiedy wyciągnąłem swój Testament, aby przeczytać mu 

trochę Pisma, jego wzrok padł na niektóre pisma, które napisałem, będąc 
pod mocą Bożą w Oakland. Kiedy to zobaczył, wymówił to po hebrajsku. 

Najcięższą pracą, jaką musieliśmy wykonać, było przekonanie go, że nie 
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uczyłem się języka, ale kiedy to było jasne, drżał od stóp do głów i 
powiedział, że naprawdę wierzy, że Mesjasz przyszedł. O chwała. Te znaki 

są dla tych, którzy nie wierzą. Zabrał moje pisanie do hebrajskiego 
uczonego. Jest to Księga Izajasza 55, rozpoczynająca się drugim wersetem, 

Ps 46: 3, modlitwa Pańska i Rzym. 3:26. Powiedzieli mu, żeby mi nie 
wierzył, bo bez nauki hebrajskiegonie można tego napisać, bo było 
doskonałe. Chwalcie Boga, bo On wykonuje tylko doskonałą pracę. 

Thos Junk, 1517 7th Ave, Seattle, Wash. 

 

Pięćdziesiątnica w lesie. 

Bracie. GW Evans, który właśnie przybył z Woodland w Kalifornii, donosi o 
przebudzeniu zielonoświątkowym w tym miejscu. Trzydziestu dwóch 

zostało ochrzczonych Duchem Świętym, trzydziestu jeden zostało 
uświęconych, a dwudziestu zbawionych. Siedemnastu członków Kościoła 

Baptystów jest napełnionych Duchem Świętym, łącznie z przełożonym 
Szkoły Niedzielnej i jego żoną. Kurator szkółki niedzielnej Kościoła 

Metodystów również został ochrzczony Duchem Świętym, a trudność, z jaką 
się obecnie boryka, polega na potrzebie większego budynku, aby pomieścić 

tłumy. Czternastu zostało uzdrowionych podczas jednego spotkania. Słowo 
Boże jest tak jasne i wyraźne, że tłumy naciskają duchowo głód żywej 

prawdy. Siostry Sophie i Reece z Oakland, którymi posługiwał się Bóg, są 
obecnie odpowiedzialne. 

Mężczyzna, który był opętany przez szalonego demona i był w azylu, został 
wydany. Pan wypędził tego demona, przyodział go przy zdrowych zmysłach 

i dokończył dzieło, chrzcząc go Duchem Świętym. Innym niezwykłym 
przypadkiem była sytuacja, w której strona została skazana przez sąd, 

którego orzeczenie zostało zawieszone, a oskarżony zbawiony, uświęcony, 
napełniony Duchem Świętym i stał się dobrym obywatelem. 

 

PENTECOST W SAN DIEGO. 

San Diego, Kalifornia, 28 listopada. 

Chwalimy Boga za zwycięstwo w San Diego. Bracie. Miłość i ja przybyliśmy 

tutaj w ubiegły czwartek, aby zobaczyć, czy Pan przygotowuje się do 
zabrania sobie ludu w tym mieście nad morzem. Po przyjeździe do miasta 

szybko znaleźliśmy mojego starego przyjaciela i brata, Geo. Reilly, który 
gorliwie czekał na Pięćdziesiątnicę. Tej samej nocy umówiliśmy się na 

spotkanie w jego domu i został on wspaniale ochrzczony Duchem Świętym 
i mówił językami. Spotkaliśmy się ponownie następnego wieczoru i dwie 

inne osoby otrzymały swoje Pięćdziesiątnicę z dowodami biblijnymi. 
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Alleluja! Pan już to położył na br. Reilly, aby rozpocząć misję na tej linii. 
Zabezpieczył budynek i przygotowaliśmy go do pracy w sobotę wieczorem. 

Ludzie wyszli i prawie zapełnili miejsca siedzące i mieliśmy cudowne 
spotkanie.Niektórzy zostali usprawiedliwieni, uświęceni i błogosławieni 

namaszczeni. Zainteresowanie rośnie. Niektórzy ulegają mocy Ducha 
Świętego i potężnemu przekonaniu ludzi. Wierzymy, że Pan chce, aby Misja 

Azusa Street została powielona w tym mieście. Spodziewamy się tu zostać, 
dopóki Pan nie powie: „Uciekajcie do innego”. Pokazał nam, że ma w tym 
mieście wielu ludzi. Alleluja! Módlcie się za nas i za San Diego - FE Hill. 

 

PENTECOST W SAN JOSE. 

Przeżywają prawdziwe przebudzenie zielonoświątkowe w San Jose w 

Kalifornii. Diabeł jest poruszony i robi wszystko, co w jego mocy, aby ugasić 
ogień, ale po prostu go ignorują i krzyczą o zwycięstwie. Ołtarze są 

zatłoczone dniem i nocą. Dwunastu otrzymało Pięćdziesiątnicę i mówi 
językami. Diabły są wypędzane, a chorzy uzdrawiani. Wszelka chwała 

Bogu. Niektórzy przychodzą do ołtarza, a Duch Święty pokazuje im, że ich 
serce jest odstępcze, więc żałują i wykonują swoje pierwsze dzieło. Wkrótce 

docierają do miejsca, w którym zstępuje na nich Duch Święty, i wstają, 
mówiąc jasnym językiem, tak jak Duch wypowiada. Niektórzy mieszkańcy 

Armii Zbawienia w tym mieście obchodzą dzień 
Pięćdziesiątnicy. Bracie. Harmon Clifford wrócił z pracy w Oakland i San 
Jose i przynosi dobrą nowinę o potężnym dziele Bożym. 

Bracie. HM Turney, który przybył z Alaski, aby świętować Pięćdziesiątnicę 

w Los Angeles, jest używany przez Pana w San Jose. Jego ostatni raport z 
26 listopada brzmi: „Wczoraj był wielki dzień na Syjonie. Spotkanie 

rozpoczęło się o godzinie 10 rano i nadal trwało o godzinie pierwszej tego 
ranka. Ołtarze są zatłoczone przy każdym nabożeństwie. Wielu ginie pod 

potężną mocą Boga. Kilku z nich otrzymało wczoraj Pięćdziesiątnicę. Jedna 
kobieta została natychmiast uzdrowiona z reumatyzmu. Kilka zostało 
uratowanych. Wielu odstępców odzyskało i uświęciło. 

 

PENTECOST W PORTSMOUTH. 

Bóg wykonał wspaniałe dzieło w Portsmouth w stanie Wirginia. Podaje się, 

że około 150 osób otrzymało Pięćdziesiątnicę. Cały kraj wokół jest 
poruszony mocą Bożą. Pan wysłał tam siostrę Lucy Farrow z Los Angeles i 

używa jej do głoszenia tej ewangelii. Czuje wezwanie od Boga, by pojechać 
do Monrowii, Liberii, Afryki i chce, żeby ktoś przyjechał i pomógł w 

kontynuowaniu pracy. Mówi: „Okaż mi miłość wszystkim świętym. Powiedz 
im, że też mam tu wiele dzieci. Nie chcą, żebym wyszedł, ale wszyscy 
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wiecie, kiedy Pan mówi: „Idź, muszę iść”. Poruszam się, jak mówi Pan, 
ruszam się. Nie ma czasu na odwiedziny tylko dla Pana. Idę dzień i noc w 

deszczu i słońcu. Nie ma czasu, żeby się zatrzymać. Jezus wkrótce 
przyjdzie. Módlcie się za mnie i za pracę tutaj ”. 

 

Inny świadek. 

Spodobało się Bogu swoją Wszechmocną mocą, aby wysłać nam siostrę 

Lucy Farrow, aby przyniosła nam światło, jakiego nie widzieliśmy. Moc Boża 
spadła na nas. Chwalę Go za to, że był świadkiem w Jerozolimie, Samarii, 

Judei i na krańcach ziemi. Chwalę Go za moc, którą dał mi znak mówienia 
językami i interpretowania tego samego oraz śpiewania językami. Chwalę 
Boga za uzdrawiającą moc. Uzdrowił mnie od głowy do stóp. 

--- Georgetta Jeffries, Portsmouth, Va. 

 

PENTECOST IN SALEM, ORE. 

Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wielkiej chwale i sile, która pojawiła się 
na spotkaniach, w niedzielę, 11 listopada. Ze zdumieniem i wielkim 

przekonaniem ludzie byli świadkami wielkiej mocy kolejnej Pięćdziesiątnicy 

w kilku językach i śpiewaniu pieśni w różnych językach. namaszczenie i 
chwała, których nie da się opisać ludzkim językiem. 

Mijają mnie fale porywającej chwały, kiedy zastanawiam się, co Bóg robi w 

tym miejscu. Wśród pracowników panuje duch boskiej miłości, a ci, którzy 
są ochrzczeni Duchem Świętym, przejmują pracę biurową. Prośby o pomoc 

napływają z każdego kwartału, a na udzielenie odpowiedzi potrzeba około 
pięciu osób. Bóg wzbudza pracowników. 

Ludzie przychodzą, spowiadają się i rezygnują ze wszystkiego, aby 
przygotować się na przyjście Jezusa. Nigdy w historii tego dzieła nie było 
tyle spowiedzi i restytucji. - Światło apostolskie. 

 

Chrzest Duchem Świętym ma przyrodzone prawo każdego wierzącego. 

 

W Whittier aresztowano dwie grupy pracowników wiary apostolskiej, ale to 
tylko zwiększyło zainteresowanie i pogłębiło pracę. 
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Namaszczona chusteczka została wysłana do Elizabeth Smith w Brunswick 

w stanie Georgia, a gdy tylko otworzyła list, została natychmiast 
uzdrowiona. 

 

Słyszeliśmy pogrzeb głoszonej Ewangelii, niczyją moc do niczego, teraz 
głosimy moc Bożą ku zbawieniu. 

 

Przybył tu ktoś, kto od lat cierpiał na ciele i został uzdrowiony mocą Bożą 
podczas spotkania, nawet nie prosząc o modlitwę. 

 

Młoda dama rozważająca samobójstwo przyszła na spotkanie i została 
zbawiona, a następnie uświęcona i ochrzczona Duchem Świętym. Jest 
bardzo szczęśliwa w Panu. 

 

Kiedy warunki są odpowiednie, Pan jest tak samo odpowiedzialny za 

uzdrowienie naszego ciała, jak naszych dusz. Powodem, dla którego tak 
wielu jest chorych, jest to, że ufają ramieniu cielesnemu zamiast Bogu. 

 

Pewien brat zeznał: „W zeszłym tygodniu przyszedłem jako odstępca i na 
wpół pijany, a Pan przebaczył moje odstępstwo na moim miejscu, a kilka 
dni później uświęcił mnie i ochrzcił Duchem Świętym. 

 

Dar języków jest chwałą Boga, która zalewa twoją duszę i opanowuje 

ducha. Nigdy nie dowiesz się, co to znaczy być gliną w rękach Garncarza, 
dopóki nie otrzymasz chrztu zielonoświątkowego. 

 

W Long Beach, Cal. Dusze są zabijane pod mocą Boga, a spotkania nie 
mogą się zakończyć. Wiele osób otrzymało chrzest Duchem Świętym. Pan 
używa br. E. McCauley, aby popchnąć tam pracę. 

 

Odwiecznym celem Boga było, aby Jezus urodził się w pokornym 

miejscu. Żadne miejsce nie jest zbyt pokorne, aby Jezus mógł w nim 
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mieszkać. Wylał Swojego Ducha na najskromniejszym miejscu spotkania w 
Los Angeles, aby żadne ciało nie chlubiło się Jego obecnością. 

 

Przekaz interpretowany językami: „Otwórzcie swoje serce i przyjmijcie 

Ducha. Dam dobre dary Moim dzieciom. Błogosławieni, którzy Mi ufają. 
Pijcie z żywych wód. Uwierzcie we mnie. znajdź wszystko, o co prosisz. 

 

To spotkanie było czasem topnienia. Wszyscy ludzie są stopieni razem 
przez moc krwi i Ducha Świętego. Stali się jedną bryłą, jednym chlebem, 

jednym ciałem w Chrystusie Jezusie. W Misji na ulicy Azusa nie ma Żyda 
ani Gojusza, niewolnika ani wolnego. 

 

Bracie. A. Sulger, duński młody człowiek z Chicago, otrzymał 
Pięćdziesiątnicę i jest wypełniony i nasycony topiącą mocą Boga. Oczekuje, 

że wkrótce będzie w drodze na wschód, a gdy Pan otwiera drogę, udaje się 

do Danii, gdzie Pan wzywa go do głoszenia Ewangelii. Jego ojciec jest 
luterańskim kaznodzieją. 

 

Bracie. Tom Hezmalhalch na krótki czas wrócił do Los Angeles z Chicago, 

Colorado Springs, Denver i innych miejsc, gdzie Pan go używał i donosi o 

cudownym dziele Boga w tych miejscach oraz o tym, że wiele dusz jest 
zbawionych, uzdrowionych i ochrzczonych z Duchem Świętym ze znakami 
za nimi. 

 

„Jezus wkrótce przyjdzie ponownie. Nie odrzucajcie Jego głosu. Nie 

odrzucajcie Go, nie odrzucajcie Go. Został za ciebie przybity do krzyża 
”. Powyższe jest interpretacją przesłania w nieznanym języku, 

przekazanym przez tego, który przyszedł jako grzesznik i jest teraz 
napełniony Duchem Świętym, który mówi i głosi w nowych językach. 

 

Pewien brat pisze, że przyjął chrzest Duchem Świętym w pociągu Santa Fe 

jadącym czterdzieści mil na godzinę i dziesięć po tym, jak otrzymał ten sam 

dar. Wszyscy czekali na obietnicę ojca. Nie ma względu na osoby ani 
miejsca. Pozostawanie w Jerozolimie oznacza czekanie u stóp Jezusa, 
gdziekolwiek jesteś, zgodnie z Jego wolą. 
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Grupy chrześcijan w wielu miejscach czekają na Boga i czekają na chrzest 
Duchem Świętym. Najbardziej uduchowieni ludzie na tej ziemi i za oceanem 

oraz misjonarze z innych krajów piszą, że szukają Pięćdziesiątnicy. To 
ważny fakt. Oznacza to, że Pan przygotowuje Swój lud na Jego rychłe 
przyjście. 

 

W Święto Dziękczynienia w Misji Zielonoświątkowej przy ulicy Maple i Eight, 

gdzie znajduje się chrzcielnica, odbyła się uroczystość chrztu. Dwudziestu 
czterech zostało ochrzczonych przez zanurzenie. Duch Boży spoczywał na 

ludziach. Kandydaci do chrztu byli napełnieni duchem i wychodząc z wody, 
krzyczeli i chwalili Boga 

 

Siostra Hagg jest teraz z powrotem w Los Angeles z Ft. Worth, Tex., 
Radując się Duchem Świętym i nieustannie świadcząc o Pięćdziesiątnicy, 

którą otrzymała w maju ubiegłego roku. Mówi: „Ani jednej wątpliwości co 
do tej istoty Bożej. Wiem, że byłem wcześniej uświęcony i wiem, że to jest 

oddzielone od uświęcenia. On napełnia mnie swoją chwałą. Odkąd 
przyjąłem chrzest Duchem Świętym, lepiej zrozumiałem Boga i Jego 

prawda otworzyła się na mnie jak nigdy dotąd. Pozwala mi stanąć w każdym 

miejscu. Mam słodką społeczność z moim Panem we wszystkich próbach i 
próbach. Pan dał mi interpretację niektórych słów, które wypowiadałem w 

nieznanym języku, a interpretacja brzmiała: „Moja dusza nie może tego 
powiedzieć”. 

 

Pan pracował w Chattanooga w stanie Tennessee, gdzie po drodze 

zatrzymała się grupa misjonarzy z Afryki. Dusze zostały zbawione, wiele z 

nich zostało ochrzczonych Duchem Świętym i otrzymało dowody 
biblijne. Brat i siostra Hutchins i siostra McKinney udali się teraz do Nowego 
Jorku. Ich celem jest Monrowia, Liberia, Afryka. 

 

Mała dziewczynka, która zna Pana jako swojego uzdrowiciela, cierpiała na 

gorączkę. Po tym, jak różne osoby pomodliły się za nią, powiedziała: „Może 
Pan chce, żebym się pomodliła, więc powiedziała:„ Drogi Jezu, słyszałeś 

wszystkie modlitwy tych ludzi, teraz uzdrów mnie ze względu na Jezusa ”. 
Potem położyła się i poszedł spać, Bóg wielokrotnie uzdrawia w odpowiedzi 
na modlitwy dzieci. 
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Diabeł mówi, że nie ma jeziora ognia, chociaż grzesznicy, sceptycy i 

bezbożni kaznodzieje wszyscy próbują znaleźć pocieszenie w doktrynie o 

braku piekła, unicestwieniu i uniwersalizmie. Ale Bóg mówi w Obj. 20:14, 
że jest jezioro ognia. Jezus ostrzegł nas przed piekłem. Hades po grecku i 

gehenna po hebrajsku oznacza „jezioro ognia”. Co możemy zrobić, jeśli nie 
wierzymy Słowu? 

 

Możemy naprawdę powiedzieć, że nadeszła Pięćdziesiątnica, ponieważ 

wszystkie znaki następują. Bóg wylewa Swojego Ducha na Swoich synów i 

córki oraz daje sny i wizje, mówiąc językami. Kobieta, która od 18 lat była 
inwalidką, chodzi, krzyczy i wielbi Boga. Niewidomi przejrzeli. Misjonarze 
wychodzą bez torebki i scenariusza. Wszystko wskazuje na przyjście Pana. 

 

Wielka chwała Szekiny wciąż spoczywa na nas jako słup ognia w nocy i słup 

obłoku za dnia, gdzie setki i tysiące dusz przybyły i zostały pobłogosławione 
przez potężną moc naszego błogosławionego Pana. Głodne i spragnione 

dusze przybywają z setek i tysięcy mil, aby odebrać swoją osobistą 
Pięćdziesiątnicę oraz przyjąć i zanieść radosną nowinę do domu głodnym i 
spragnionym duszom, które czekają na ich przybycie. 

 

Ludzie z tysięcy mil przybywali do Los Angeles, aby dostać się do rzek 

zbawienia. Jan ujrzał rzekę wychodzącą z tronu Boga i Baranka, a po obu 
stronach tej rzeki było drzewo życia. Możemy dostać owoce po obu stronach 

rzeki, ale aby je zdobyć, musimy pływać. Jeśli chcesz tego wielkiego 
błogosławieństwa, musisz z wiarą wypłynąć do rzeki. To bardzo słodkie 
uczucie być tam, gdzie płyną rzeki. 

 

Jest tak błogosławiony, że został uświęcony, oczyszczony, ukrzyżowany, 

przybity do krzyża Chrystusa. Stare rzeczy przeminęły, starzec zostaje 
ukrzyżowany, zabity, a Jezus Chrystus zostaje osadzony na tronie w sercu 

i ukoronowany wewnątrz. Zasiada na tronie naszego serca, panując jako 
król, kołysząc berłem sprawiedliwości i prawdziwej świętości oraz 

utrzymując serce czyste i wolne od grzechu. Wtedy jesteście po prostu 
gotowi do przyjęcia chrztu Duchem Świętym i ogniem. 

 

Pan Jezus powiedział, kiedy miał jedną nogę w obłoku i wracał do nieba: 
„Pozostańcie w mieście Jeruzalem, aż zostaniecie obdarzeni mocą”. Nie 

opuścili Jerozolimy, dopóki nie otrzymali upełnomocnienia. W dniu 
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Pięćdziesiątnicy wszyscy byli jednomyślni i wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym i mówili nowymi językami, tak jak Duch wypowiadał. 

Tego dnia Bóg udzielił Kościołowi lekcji, czym był chrzest Duchem Świętym 
i co przygotowało ich do bycia świadkiem na krańcach ziemi. 

 

Gazety w Salem w stanie Oregon publikują felietony o spotkaniach 

zielonoświątkowych. Szydząc, mówią wystarczająco dużo prawdy, by 

przyciągnąć każdą głodną duszę. Mówią o siostrze Wiley, że jej twarz „lśni 
jak nowe pieniądze”, że jej twarz jest, że tak powiem, przemieniona i że 

„nie mogła tego włożyć”. Mówią, że języki, którymi mówi kaznodzieja, 
„naprawdę brzmiały jak dialekt wschodni; z pewnością wydaje się 

niemożliwe, aby ktokolwiek, bez względu na to, jak by był biegłym, 
naśladować język w ten sposób ”. Mówią, że „odnotowano dobrze 
potwierdzone przypadki wybitnych wyleczeń z chorób”. 

 

Bracie. oraz siostra Eric Hollingsworth, która otrzymała Pięćdziesiątnicę i 

jest w drodze do Szwecji, aby nieść Ewangelię z Oakland: „Bóg pracuje 
również tutaj, w Oakland. Z reguły jedna, a czasem dwie dusze dziennie 

otrzymują Pięćdziesiątnicę i znaki, które za nią idą. Będziemy kontynuować 
naszą podróż na wschód i do Szwecji w poniedziałek. Mam nadzieję, że 

pomodlisz się za nas. Jedziemy do biednego kraju w trudnym okresie roku 
i napotkamy silny sprzeciw w głoszeniu tej wspaniałej Ewangelii. Mam 
ochotę wejść do jaskini lwa, ale Bóg Daniela jest moim Bogiem ”. 

 

„Jezus wprowadził mnie do swojej sali bankietowej. Och, ucztuję wyborne 
wino królestwa. Alleluja!" 

Powyższe jest interpretacją świadectwa złożonego przez siostrę z 

Waszyngtonu, która otrzymała chrzest Duchem Świętym w Los Angeles i 
mówi kilkoma nieznanymi językami. Brat, który rozumie marathi, język 

Indii, zidentyfikował ten język i przetłumaczył. Wielu mówiło w językach 
Indii, Chin, Afryki, Azji, Europy i na wyspach morskich, a także w nauce 

greki, łaciny itd. Duch Święty mówi w każdym wybranym przez siebie 
języku. 

 

W Denver w Kolorado, w Bro. Do domu Finka przywieziono kobietę, która 

została ranna spadając z wozu. Była kaleką od trzydziestu dwóch lat i nie 

mogła chodzić. Palce miała podciągnięte pod stopy i nie można było ich 
wyprostować. Była niezbawiona. Następnego ranka, kiedy siedziała sama 

w salonie, mała sześcioletnia dziewczynka, która przyjęła chrzest i mówi 
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językami, weszła i położyła ręce na kobiecie i powiedziała: „Jezus chce cię 
uzdrowić, Duch posłał mnie, abym położył na tobie moje ręce 

”. Natychmiast te palce u stóp kobiety wyprostowały się, a ona wstała i 
szła. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna. 

 

OPUBLIKOWANE WOLNE PRZEZ WIARĘ. 

Pan pokazał nam przed rozpoczęciem tego artykułu, że ma on być wolny. 

Nie mieliśmy opodatkować ludzi ani narażać się na zadłużenie wobec ludzi 
i zniewolenie, sprzedając je z rocznym wyprzedzeniem. Miał to być papier 

Ducha Świętego i rzeczywiście miał być darmowy. Brak ceny subskrypcji. 
Żadnego żebrania o pieniądze w nim ani przez nie. Wysłanie kopii w 

dowolne miejsce na świecie kosztuje jednego centa, a Pana na to stać. 
Opłacamy pocztę książkową na rolkach, ponieważ nie możemy wpisać tego 
jako sprawy drugiej kategorii w przesyłkach pocztowych. 

Nie mamy żadnych reklam - nic, co można by reklamować, ale to wspaniałe 

zbawienie, które jest bezpłatne dla wszystkich. Pisarze i pracownicy biura 
żyją z wiary poza tym, co przychodzi do gazety, a my nie publikujemy 

nazwisk redaktorów. Cała praca na cześć i chwałę Boga. Wierzymy, że to 
będzie prawdziwą ochroną dla papieru, aby zachować go w czystości, 

ponieważ jeśli ktoś nie jest przepełniony miłością Bożą, nie pożąda pracy 
bez honoru i pieniędzy. 

Wyciągamy gazetę, gdy pojawiają się środki, a nie wcześniej. Nie 
powstanie żaden dług. Pan może to powstrzymać w dowolnym 

momencie. Nie będziemy dostawać listów mówiących: „Mój papier nie 
przyszedł na czas”, ponieważ jest to papier Pański. Dostarcza środki. 
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Cieszymy się, że dzięki przesyłanym ofiarom możemy wysłać ten dokument 
tysiącom głodnych dusz. Wielu nie stać na prenumeratę gazety, a nawet 25 

centów to prawdziwy podatek od biednej wdowy lub chrześcijańskiego 
pracownika. Więc nie pobieramy żadnych opłat. Głosimy i publikujemy tę 
Ewangelię bezpłatnie. „Swobodnie otrzymaliście, darmo dawajcie”. 

Wychwalamy Pana za to, że umożliwił nam opublikowanie i wysłanie 5 000 
nr 1; 10.000 nr 2; 30 000 z nr 3; i znowu 30 tysięcy w tej 

sprawie. Niektórzy otrzymali Pięćdziesiątnicę poprzez przeczytanie gazety, 
a my wysyłamy każdego z modlitwą. 

 

ZBAWIENIE I UZDROWIENIE. 

Przez Jezusa mamy prawo do zdrowia i uświęcenia duszy i ciała. Bracie. 
Paweł powiedział do kościoła: Thess. 5:23. „A sam Bóg pokoju poświęci was 

całkowicie, i proszę Boga, aby cały wasz duch, dusza i ciało były zachowane 
bez winy na przyjście Pana”. Duch Święty modli się dziś za nas tą modlitwą. 

Jezus modlił się, aby Ojciec uchronił nas od zła, które oznacza choroby i 
wszystkie dzieła diabła. Wszelkie choroby są dziełem szatana i mamy takie 

samo prawo, aby zwracać się do Jezusa o zdrowie tych ciał, jak o zbawienie 
i uświęcenie naszych dusz. 

Ofiara na Kalwarii była ofiarą podwójną. Kiedy otrzymujemy odkupienie w 
całej pełni, otrzymujemy pełne zdrowie i zbawienie. Prorok powiedział: 

„Został zraniony za nasze występki, zraniony za nasze winy, na Nim spadła 
kara naszego pokoju, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni”. Dał Swoją krew 

dla zbawienia naszych dusz i dał doskonałe ciało dla naszych 
niedoskonałych ciał. 

To ranami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. Nigdy nie rzucono batem na plecy 
Jezusa, dopóki Piłat nie ubiczował Go przed sądem. Znaki, które zostały 

zrobione na tym doskonałym ciele naszego Zbawiciela, krew, która spłynęła 
z Jego ran po sali sądowej Piłata, dosięgają naszych słabości i oczyszczają 
nas z wszelkich chorób i czyni nas zdrowymi. 

Baranek paschalny był typem Chrystusa. Widzimy, że Pan nakazał synom 
Izraela, gdy mieli wyjść z Egiptu, aby wzięli baranka bez skazy i zabili go, 

pokropili krwią drzwi ich domów i jedli ciało baranka w swoich domach. 
Krew oznaczała zbawienie, aby ocalić ich przed niszczycielem. Tak więc 

krew Jezusa zbawia nas od grzechu, ponieważ szatan nie jest w stanie 

przejść przez krew. Teraz mieli jeść ciało baranka w swoich domach, aby 
mieć siłę i zdrowie tej nocy, aby wyjść z Egiptu. A z trzech milionów, które 

wyszły z Egiptu, nie było chorego. To był prawdziwy typ zadośćuczynienia 
za duszę i ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
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Odkrywamy, że później Żydzi obchodzili Paschę. Spojrzeli wstecz na swoje 
wyzwolenie i co roku upamiętniali je, jedząc ciało baranka, obraz naszego 

Chrystusa. Ciało baranka wskazywało na ciało Chrystusa złamane za 
nas. Dlatego spoglądamy wstecz na Kalwarię, na naszego Zbawiciela, który 
zawiesił się i umarł i dał nam doskonałe ciało. 

Pamiętajcie o Kalwarii. Podczas wieczerzy paschalnej, tuż przed 
ukrzyżowaniem, powiedział: „Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało”. Po 

co? Dla zdrowia. I dał im kielich, mówiąc: „To jest moja Krew Nowego 
Testamentu, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów”. Tak 

więc za każdym razem, gdy bierzemy udział w wieczerzy Pańskiej, czynimy 
to na pamiątkę tego podwójnego zbawienia dla ciała i duszy. 

Wielu choruje i zasypia, ponieważ nie rozpoznają ciała Pana. Wezmą lekarza 
przed Jezusa. Postawili lekarza między sobą a odkupieniem. Będą jednak 

mówić: „Panie, Panie” i nie czyńcie tego, co On mówi: „Kto cierpi, niech się 
modli. Choruje wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się 

modlą namaszczając go oliwą w imię Pana, a modlitwa wiary zbawi chorych. 
" Jas. 5:13, 15. Lekarz poda ci truciznę i umrzesz, ponieważ zhańbisz 

pokutę. Jesteś chorowity, zasypiasz. Przychodzisz do stołu Pańskiego, a 
mimo to nie wierzysz w pełne zbawienie duszy i ciała. Bierzecie kielich i 

jecie chleb, a jednak wypieracie się Ciała Pana dla zdrowia i zbawienia.Więc 
jesteś chory, ponieważ nie rozpoznajesz ciała Pana Jezusa. 

„Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie 
będziecie mieli życia w sobie”. Jon. 6:53. Drodzy umiłowani, oznacza to, że 

musimy szanować zadośćuczynienie naszego Pana Jezusa Chrystusa w 
całej pełni, jak powiedział Dawid: „Błogosław, duszo moja, Pana i nie 

zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach, który przebacza wszystkie 
twoje winy, który uzdrawia wszystkie” twoje choroby. " Przyjmijmy ciało 

Baranka, przez wiarę w naszego Pana, dla zbawienia i uzdrowienia tych ciał, 
jak czcimy Jego krew za zbawienie i uświęcenie naszej duszy i 
ducha. Amen. 

 

OCHRZCZONY DUCHEM ŚWIĘTYM. 

(Przez FE Hill.) 

Czy tęsknisz za radością i wolnością, 
Aby być mocnym w Bogu i Jego chwale, patrz, 

wtedy słuchaj Jego słowa, a zostaniesz 
ochrzczony Duchem Świętym. 

CHÓR. 
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„Zostaniecie ochrzczeni” - powiedział Jezus, 
ochrzczony Duchem Świętym. 

Pozostańcie więc, dopóki nie otrzymacie mocy, 
ochrzczonej Duchem Świętym. 

Tak, zostanę ochrzczony Jego mocą, 
ochrzczony Duchem Świętym. 

To dar, który widzę, obietnica Ojca dla mnie, 
ochrzczonego Duchem Świętym. 

Poświęcisz Mu teraz wszystko, co masz w sobie, 

Pozwól Mu iść swoją drogą, gdy do Niego wzywasz, 

Jak w wierze czekasz, moc spadnie, 
Ochrzczony Duchem Świętym. 

„To jest to”, które spadło w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Aby przygotować kościół na odkupienie zgubionych, 
Musimy zostać napełnieni za wszelką cenę, 

ochrzczeni Duchem Świętym. 

To jest dar Boży dla uświęconych, 

On będzie pocieszał, prowadził i będzie naszym przewodnikiem, 
i będzie mieszkać w nas, przychodząc, aby trwać, 

ochrzczeni Duchem Świętym. 

Czy z radością upadniesz do stóp Zbawiciela, 
Odrzuć swoje wątpliwości i dopełnij, 

Tam mieszkasz w pokoju i słodkiej komunii, 
ochrzczony Duchem Świętym. 

Możecie teraz śpiewać chwałę Bożą, a 
wkrótce będziecie mówić językami i prorokować, 

W mocy Bożej będziecie świadczyć, 
ochrzczeni Duchem Świętym. 

 

WYKONANIE WŁADZY. 

Pierwszą rzeczą, aby otrzymać ten cenny i wspaniały chrzest, jest 
posiadanie jasnej wiedzy o usprawiedliwieniu przez wiarę, według Rzym. 5: 

1, „Dlatego usprawiedliwieni przez wiarę, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Wiemy, że wszystkie nasze grzechy, wina i 

zanieczyszczenie zostały zmyte. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystko 
stało się nowe. Miłość Boża rozlewa się w naszych sercach przez Ducha 

Świętego, mamy życie wieczne w naszych duszach, a Duch Święty swoim 
Duchem świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
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Ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, mamy dostęp, poprzez 
drogocenną krew, do stawienia się Bogu jako żywej ofiary dla uświęcenia, 

które jest drugim dziełem łaski, które oczyszcza nas z wrodzonego grzechu, 
wrodzonego nieposłuszeństwa i buntu. Stary człowiek zostaje 

ukrzyżowany, ciało grzechu zniszczone. Rom. 6: 6, „Wiedząc o tym, że nasz 
starzec został ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało zniszczone, abyśmy 

odtąd nie służyli grzechowi. Jesteśmy uświęceni krwią Jezusa, bo mamy 
świadectwo od Świętego Duch, Hebr. 10:14, 15, „Albowiem jedną ofiarą 

udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni, o czym również świadczy 
nam Duch Święty”. 

Ale to nie jest chrzest Duchem Świętym. Wiele osób przyjęło obietnicę Ojca, 
że będzie uświęceniem, ale jeśli uważnie przeczytamy nasze Biblie i 

odniesienia w naszych Bibliach, przekonamy się, że uświęcenie i chrzest 
Duchem Świętym są zupełnie inne. Jesteśmy uświęceni drogocenną krwią 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Duch Święty jest świadkiem. Jezus umarł 
za nas - nie Duch Święty. Chwalcie naszego Boga. Nie mieli pozostać w 

Jerozolimie, aż On wyleje na nich swoją krew, ale czekać na obietnicę Ojca. 
Jan naprawdę chrzcił wodą, ale Pan Jezus przychodził, aby chrzcić Duchem 

Świętym i ogniem. Jezus powiedział: „Nie za wiele dni zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym” i „otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi 
na was”. 

Chrzest Duchem Świętym nie jest dziełem łaski, ale darem mocy. 

Uświęcenie jest drugim i ostatnim dziełem łaski, ale chrzest Duchem 
Świętym jest darem mocy. To dar bez skruchy. Przy przyjęciu Ducha 

Świętego nie trzeba się poświęcać. Konsekracja dokonuje się w całości w 
uświęceniu. Pan Jezus mieszka wewnątrz, a Ty masz namaszczenie od 

Świętego, który cię wszystkiego uczy. Chrzest Duchem Świętym czyni was 
świadkami aż po krańce ziemi. Daje ci moc mówienia w językach narodów. 

Tak więc każdy, kto jest naprawdę uświęcony z czystym sercem i szuka 
chrztu Duchem Świętym zgodnie z 2 rozdziałem Dziejów Apostolskich, 

otrzymuje świadectwo mówienia językami tak, jak Duch wypowiada.Możesz 
nie otrzymać daru języków, kiedy przyjmiesz chrzest Duchem Świętym, ale 

otrzymasz świadectwo języków, to znaczy - będziesz mówić językami, 
kiedy zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym. 

Szukając chrztu Duchem Świętym, nie proś Pana o języki. Po prostu módl 
się do Pana, aby obdarzył cię chrztem Duchem Świętym, tak jak dawał 

swoim uczniom, zgodnie z drugim rozdziałem Dziejów Apostolskich, i czekaj 
przed Nim, aż Pan sprawdzi Swoją obietnicę w twojej drogiej duszy. 

 

Napełnienie Duchem Świętym to jedno, a chrzest Duchem Świętym to 

drugie. Jedną rzeczą jest napełnienie szklanki wodą, a inną ochrzczenie jej 

wodą, to znaczy ukrycie jej poza zasięgiem wzroku. Jan Chrzciciel został 
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napełniony Duchem Świętym z łona matki, ale nie został ochrzczony. Duch 
Święty był na świecie przez cały czas. „Święci mężowie w dawnych czasach 

przemawiali, poruszeni Duchem Świętym”. Był z Mojżeszem, Samuelem, 
Eliaszem, Henochem i wieloma innymi mężami Bożymi, ale nie został 
wylany na wszelkie ciało aż do dnia Pięćdziesiątnicy. 

 

„Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał bez 

bramy. Wyjdźmy więc do Niego bez bramy z Jego hańbą. Drodzy 
umiłowani, aby otrzymać uświęcenie, musimy iść bez bramy. Musimy 

opuścić piękne miasto, drogocenne świątynie, sławę, cześć, pozycję i wyjść 
z bramy. Tam znajdziemy Jezusa, wzgardzonego, wiszącego między 

dwoma złodziejami. to uświęcone życie. Bardzo niewielu ludzi ma 
uświęcenie w całej jego pełni, co oznacza ukrzyżowanie siebie według Gal. 

5: 24-25, „A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało z 
namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też 
postępujmy. ”Alleluja. 

 

W Altamont Bible Institute w Południowej Karolinie rozpoczęło się 
przebudzenie zielonoświątkowe i pewna dziewczyna otrzymała dar języków. 

 

SKRUCHA. 

Nie możesz otrzymać tego zbawienia, jeśli nie pokutujesz i nie wyznasz 

swoich grzechów. Jest tak wielu, którzy nie mogą otrzymać tego zbawienia, 
ponieważ nie dokonają zadośćuczynienia, a Bóg nie może wejść do żadnego 

serca, które ukryje swoje grzechy. „Wydajcie więc owoce godne pokuty”. 
Musisz mieć Boży żal za grzechy, jeśli chcesz, aby Jezus Chrystus przyszedł 

do twojego serca. Nie możesz dostać krwi Jezusa Chrystusa do serca bez 
pokuty. Bóg wszędzie nakazuje ludziom pokutować. Mężczyźni rabowali, 

oszukiwali i kradli, a jednak nie chcą zadośćuczynienia. Przychodzą od 
czasu do czasu, aby uzyskać zbawienie, a Bóg ich nie słyszy. „Jeśli uważam 

w sercu za nieprawość, Pan mnie nie wysłucha”. Bóg nigdy nie usłyszy 
człowieka, dopóki nie pokutuje. 

Bóg usłyszał człowieka, który przyszedł i powiedział: „Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika”, i odszedł usprawiedliwiony. Bóg przebaczył, ponieważ 

okazał skruchę. Kiedy przychodzisz do Boga, musisz mieć podstawę 
pokuty. Wyznaj swoje grzechy, a On jest wierny i po prostu ci wybaczy. Ale 

On nie przyjmie nikogo, kto przykryje ich grzech. Bądź dziś szczery z 
własnym sercem, ujawnij diabła i przyjmij Chrystusa. 
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CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM PRZECENIONYM. 

Czytamy w Ex. 25: 8,9, że Bóg przemówił do Mojżesza i powiedział: „Niech 
mi ustanowią świątynię, abym zamieszkał pośród nich, według 

wszystkiego, co ci pokażę, według wzoru przybytku i wszystkich jego 
narzędzi. i tak uczynicie. " 

Drodzy umiłowani, Pan Jezus jest prawdziwym tabernakulum, które rozbił 

Bóg, a nie człowiek. Przybytek na pustyni powstał na wzór przybytku 
niebieskiego, który Bóg pokazał Mojżeszowi na świętej górze. Mamy teraz 
prawdziwy wzór, którym jest Pan Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. 

Najpierw przychodzimy na dziedziniec przybytku, gdzie znajdujemy 

miedziany ołtarz, na którym składane są całopalenia. Kiedy przybyliśmy po 
raz pierwszy, byliśmy umarli w grzechach i występkach i nie mogliśmy 

złożyć ofiary, ponieważ nie mieliśmy życia w naszych duszach. Ale 
znaleźliśmy Jezusa jako ofiarę na tym ołtarzu. On przebacza nam nasze 

grzechy i sadzi nowe narodziny w naszych duszach. Jesteśmy 
usprawiedliwieni i zbawieni, a nasze imiona zapisane w księdze życia 
Baranka. 

Następnie udajemy się do Miejsca Świętego, aby się poświęcić. Tam 

znajdujemy ołtarz wierzącego, którym jest złoty ołtarz. Poświęcamy się i 
poświęcamy się Bogu jako żywa ofiara, a w Miejscu Świętym znajdujemy 

drogocenną krew, która uświęca i oczyszcza z wszelkiego grzechu, krzyżuje 
starego człowieka, ciało grzechu i cielesności, i czyni nas świętymi. 

Musieliśmy mieć życie wieczne w naszych duszach, aby się poświęcić. Tutaj 
karmimy się Chrystusem, ponieważ chleb w Świętym Pałacu jest symbolem 

chleba życia. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych”. Tutaj również znajduje się złoty świecznik, który 

nieustannie rzuca światło w dzień iw nocy, dostarczany przez święty olej. 
Jesteśmy teraz synami i córkami Boga i mamy prawo do zadatku naszego 
dziedzictwa,czyli chrzest Duchem Świętym. 

Następnie wchodzimy do Miejsca Najświętszego przez krew Jezusa. Jest 

Arka Przymierza w cieniu skrzydeł cherubinów, a nad nią wielka chwała 
Szekina, słup ognia w nocy i obłoku w dzień, który symbolizuje chrzest 

Duchem Świętym. W Miejscu Najświętszym nie ma ołtarza, ponieważ cała 
nasza konsekracja odbywa się w Miejscu Świętym, kiedy jesteśmy 

uświęceni. Ale znajdujemy Arkę Przymierza pokrytą czystym złotem i 
wewnątrz laski Aarona, która zakwitła, która jest usprawiedliwieniem w 

Chrystusie Jezusie, a także garnek ukrytej manny, który Mojżesz wziął i 
ukrył w arce, co symbolizuje uświęcenie; i tablice kamienne, na których 

Bóg napisał Samego Siebie na górze, oznaczające chrzest Duchem 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Świętym, gdyż kiedy jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, jesteśmy 
zapieczętowani na czole aż do Jego przyjścia. 

Tutaj wielka chwała Szekiny spoczywa na nas dzień i noc, a my jesteśmy 

napełnieni i zachwyceni mocą Ducha Świętego. Z naszych dusz nieustannie 
unosi się kadzidło. W Miejscu Świętym olej był codziennie odnawiany, ale 

kiedy otrzymujemy chrzest Duchem Świętym, nieustannie nasoliwia, z 
tronu Bożego. W Miejscu Świętym mieliśmy strumienie zbawienia, ale w 

Miejscu Świętym Świętych mamy rzeki, ponieważ Jezus powiedział: „Z 
waszej najgłębszej istoty popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o Duchu dla 

Ducha Świętego nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 
uwielbiony. " 

Istnieją dwa dzieła łaski, które są wyraźnie pokazane w tabernakulum przez 
dwa ołtarze - mosiężny ołtarz i złoty ołtarz, Miejsce Najświętsze, jest darem 

mocy nad uświęconym, oczyszczonym życiem. Chwała naszemu 
Bogu. Arka Przymierza przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa i w Nim 

mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. W Panu Jezusie otrzymujemy 
wszystkie te dary i łaski. Musimy budować zgodnie z boskim planem. 

 

ŚWIĘTYCH PRZED Pięćsetną Dziewiątą. 

Czytając uważnie Biblię, można zobaczyć, że uczniowie byli zbawionymi i 
uświęconymi ludźmi i otrzymali namaszczenie Ducha Świętego przed dniem 
Pięćdziesiątnicy. 

Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15: 3, zanim został ukrzyżowany: „Teraz 
jesteście czyści przez słowo, które Ja wam powiedziałem”. I w Ewangelii 

Jana 17: 15-17: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł 

od złego. Oni nie są ze świata, tak jak Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich. 
przez prawdę Twoje słowo jest prawdą. " Jezus jest słowem i prawdą, więc 
zostali uświęceni przez prawdę tej nocy, kiedy się za nich modlił. 

Powiedział Piotrowi, że Szatan chciał go przesiać jako pszenicę, ale modlił 
się za niego Ojca, aby jego wiara nie zawiodła. Dlatego szatan nie mógł 

wyjść poza modlitwę Pana. „A kiedy się nawrócisz, wzmocnij swoich 
braci”. Nie oznaczało to, że Piotr nie nawrócił się, ale Jezus wiedział, z jaką 

wielką pokusą miał się zmierzyć Piotr, a kiedy miał zostać wyzwolony, miał 
na myśli wzmocnienie braci. 

Piotr zaparł się Pana Jezusa, ale gdy tylko się go zaparł, wyszedł i gorzko 
zapłakał, a Bóg mu przebaczył. Kiedy więc nasz Pan Jezus powstał, 

powiedział aniołowi, aby powiedział uczniom, aby spotkali się z Nim w 
Galilei „i Piotrowi”. Kiedy Piotr to usłyszał, był bardzo szczęśliwy, wiedząc, 
że Pan zabrał go z powrotem. 
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W Ewangelii Jana 20:21, 22 znajdujemy Jezus powiedział do uczniów: 
„Pokój wam, jak mnie posłał mój Ojciec, tak i ja was posyłam. A kiedy to 

powiedział, tchnął na nich i powiedział:” Przyjmijcie Ducha 
Świętego. Wszystkim, którym odpuścicie grzechy, zostaną odpuszczone, a 

którym zatrzymacie, są zatrzymane. ”Taka była moc, którą Pan Jezus dał 
uczniom, zanim otrzymali osobistą Pięćdziesiątnicę. 

Po dokładnym przestudiowaniu Słowa dowiadujemy się, że mieli oni 

wszystkie osiem z dziewięciu darów Ducha przed Pięćdziesiątnicą, z 
wyjątkiem daru języków. Mieli dary uzdrawiania, rozeznawania, mądrości, 

prorokowania itd. Dar języków był zarezerwowany na dzień 
Pięćdziesiątnicy, aby był znakiem i dowodem chrztu Duchem Świętym. 

Uczniowie zostali napełnieni namaszczeniem Ducha Świętego, 
namaszczeniem, przed dniem Pięćdziesiątnicy, kiedy Jezus na nich 
tchnął. To ich utrzymywało, dopóki nie otrzymali mocy z wysoka. 

Tak więc w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich Jezus nauczał swoich 

uczniów, aby czekali na obietnicę Ojca. To nie miało czekać na 
uświęcenie. Jego krew została przelana na krzyżu Kalwarii. Nie miał 

zamiaru posłać Swojej krwi, aby oczyścić ich z cielesności, ale Ducha, aby 
obdarzył ich mocą. Udali się do Jerozolimy, wielbiąc i błogosławiąc Boga z 

wielką radością. Wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i 
błaganiach. Mieli doskonałą wiarę i doskonałe posłuszeństwo wobec 

przykazania Jezusa, bez podziałów między nimi. Nie klęczeli, ale siedzieli, 
kiedy Duch Święty zstąpił na nich, po prostu czekając na dar mocy. 

„I nagle rozległ się dźwięk z nieba, jakby gwałtowny, gwałtowny wiatr i 

napełnił cały dom, w którym przebywali. I ukazały się im rozszczepione 

języki jak z ognia i usiadł na każdym z nich. I wszyscy byli nasyceni. z 
Duchem Świętym i zaczął mówić innymi językami, tak jak Duch 
wypowiadał. " 

Wtedy Piotr wstał i rzekł do tłumu, który się zbierał: To jest to, co powiedział 
prorok Joel. I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg: Wyleję Ducha 

mego na wszelkie ciało. " Nie powiedział, że Bóg oczyści ich serca Swoją 
krwią z cielesności, ale wyleje Swojego Ducha. Amen. To właśnie czyni w 

Los Angeles, wylewając swojego Ducha na uświęcone dusze i podążają za 
tymi samymi znakami. 

 

PODRÓŻE. 

Bóg powiedział nam w swoim drogocennym słowie, że powinniśmy poznać 
drzewo po jego owocach. Gdziekolwiek znajdziemy rzeczywistość, 

znajdziemy również podróbkę. Ale chwalcie Boga za rzeczywistość. W 
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czasach Piotra, kiedy mężczyźni i kobiety otrzymywali moc Ducha 
Świętego, fałszerstwo pojawiło się u Ananiasza i Safiry. Ale moc Boża była 

potężniejsza niż wszystkie siły piekła, więc ich grzech ich odkrył. Uważajcie, 
drodzy umiłowani, bo wasz grzech na pewno was odkryje. „Jeśli zaś 

chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, społeczność mamy 
między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od 
wszelkiego grzechu”. 

Na naszych spotkaniach mieliśmy ludzi, którzy przychodzili i twierdzili, że 
otrzymali chrzest Duchem Świętym, ale kiedy zostali poddani próbie przez 

Ducha Świętego, okazało się, że nie mają. Zeszli więc, zostali zbawieni, 

uświęceni i ochrzczeni Duchem Świętym i mówili językami przez Ducha 
Świętego. I znowu ludzie naśladowali dar języków, ale jak szybko Duch 

Święty objawiłby się każdemu z prawdziwych dzieci, które przyjęły chrzest 
Zielonoświątkowy, i surowo skarcił podróbki w językach, aż fałszerze 
zostały uciszone i potępione . Boże obietnice są prawdziwe i pewne. 

W dzisiejszych czasach ludzie próbują naśladować dzieło Ducha Świętego, 
tak jak robili to, gdy Pan wysłał Mojżesza do faraona w 2 Moj. 7: 8 i dał mu 

cud lub znak, aby pokazać faraonowi, że kiedy Aaron rzuci swoją laskę 
przed faraona, stanie się wężem. Kiedy więc faraon zobaczył, że laska 

Aarona zamieniła się w węża, wezwał swoich mędrców oraz podrobionych 

czarowników i czarowników Egiptu. Podobnie postępowali ze swoimi 
zaklęciami, bo każdy zrzucił swoją laskę i stali się wężami, ale laska Aarona 

połknęła ich laski. Tak więc moc Ducha Świętego w dzisiejszym ludzie 
Bożym potępia i pochłania podróbkę. Odkopuje i ujawnia całą moc Szatana 

- Chrześcijańskiej Nauki, Teozofii i Spirytyzmu - wszystko to zostaje 
odkryte przed Synem Bożym. Chwała Bogu. 

Spirytyści przychodzili na nasze spotkania i wypędzali z nich demony, 

zostali zbawieni i uświęceni. Chrześcijańscy Naukowcy przychodzili na te 
spotkania i wypędzali z nich demony Chrześcijańskiej Nauki i przyjęli 

krew. Każda roślina, której mój niebiański Ojciec nie zasadził, zostanie 
wykorzeniona. 

Ludzie przychodzili do tego miejsca pełnego demonów i Bóg ich wypędził, 
a oni wyszli krzycząc głośno. Następnie, kiedy wszystkie demony zostały 

wyrzucone, zostały zbawione, uświęcone i ochrzczone Duchem Świętym, 
przyodziane przy zdrowych zmysłach i napełnione chwałą i mocą. 

Drodzy bliscy; nie przez siłę ani moc, ale przez mojego Ducha - wyrocznia 
Pana. „Pozostańcie w Jerozolimie, aż zostaniecie obdarzeni mocą z wysoka. 

Jan prawdziwie ochrzcił wodę, ale za kilka dni zostaniecie ochrzczeni 
Duchem Świętym”. To były odchodzące słowa Jezusa. Obyś czekał, aż 
otrzymasz osobistą Pięćdziesiątnicę. Amen. 

-WJ Seymour. 
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„POSTĘPUJĄ ZNAKI”. 

W Ewangelii Marka 16:17, 18 Jezus powiedział: „Te znaki będą towarzyszyć 

tym, którzy wierzą; w imię moje demony wyrzucać będą; nowymi językami 
mówić będą; węże będą chwytać; nie skrzywdzą ich, na chorych ręce włożą 

i wyzdrowieją. " Powiedział im: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem”. Co to miało 
znaczyć? Oznaczało to głoszenie uzdrowienia, wyrzucanie diabłów, 

głoszenie, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą, głoszą całą 
naukę Jezusa. Gdyby głosili tylko część Ewangelii, czy nastąpiłyby znaki? 

Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą - nie ci, którzy wątpią lub 
wierzą w jakąś część, ale ci, którzy są na tyle proste i wystarczająco 

uczciwe, by wierzyć każdemu słowu Jezusa.Musimy w to wszystko wierzyć, 
bo gdyby tylko część była prawdziwa lub gdyby cokolwiek zostało zmienione 

w Jego przekazaniu światu Ewangelii, nie byłaby to Ewangelia doskonała. 
Tak więc powrót do pełnej Ewangelii oznacza powrót znaków idących za 
wierzącymi. 

 

Matka Wheaton, która odwiedzała i pracowała dla dusz w więzieniach w 

Stanach Zjednoczonych i Europie, była z nami w Los Angeles, czekając na 
jej Pięćdziesiątnicę, także br. AS Worrell, redaktor The Gospel Witness i 
tłumacz Nowego Testamentu. 

 

PRAWDZIWA Pięćdziesiątnica. 

W Dziejach Apostolskich 2: 4 mamy biblijny standard i próbkę tego, czym 

jest Pięćdziesiątnica. Była to pierwsza Pięćdziesiątnica, jaka kiedykolwiek 
przyszła na świat. „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli 

mówić innymi językami, tak jak Duch im dawał”. Więc to jest standard 
biblijny do przyjścia Jezusa. 

Następnie mamy inny przykład Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr wygłosił 

pierwsze kazanie do zgromadzenia pogan w domu Korneliusza. To było jak 
pierwsza Pięćdziesiątnica. „Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch 

Święty na wszystkich, którzy słyszeli to słowo. I zdumieli się wierni 

obrzezani, którzy przybyli z Piotrem, ponieważ i na pogan został wylany dar 
Duchu Święty, bo słyszeli, jak mówią językami i wielbią Boga. " Dzieje. 10: 
44-46. 

Znowu mamy relację o wylaniu Pięćdziesiątnicy w Efezie i znowu było to jak 
pierwsza Pięćdziesiątnica. „A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich 
Duch Święty i mówili językami i prorokowali”. Dz 19: 6. 
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We wszystkich trzech przypadkach wylewu w dniu Pięćdziesiątnicy, o 
których mowa powyżej, był widoczny ten sam dowód - mówienie 

językami. Duch Święty dał nam te trzy przypadki, grup, które otrzymały 
Ducha Świętego od razu, a poza tym wiemy, że apostoł Paweł miał ten dar, 
a inni w kościele w Koryncie mieli ten dar. 

Teraz pojawia się pytanie, dlaczego nie wszyscy w kościele korynckim nie 
mówili językami? 

Paweł w 12. pierwszym Liście do Koryntian porządkował w kościele, aby w 
ciele Chrystusa nie było schizmy. Oto brat, który jest usprawiedliwiony i 

jest brat, który jest uświęcony. Teraz żaden z nich nie mówi językami. W 
naszym ciele mamy tutaj usprawiedliwionych, którzy właśnie zostali 

zbawieni. Następną rzeczą, jaką robimy, jest nauczenie go, że potrzebuje 
czystego serca, aby został uświęcony drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. 

Kontynuuje i to rozumie. Następnie pokazujemy mu, że potrzebuje chrztu 
zielonoświątkowego i mówienia językami, tak jak mówi Duch. Kiedy 
otrzyma swoją Pięćdziesiątnicę, będzie mówił językami. 

A jeśli chodzi o prorokowanie, Paweł mówi: „Większy jest ten, kto 

prorokuje, niż ten, który mówi językami”. Możemy mieć wszystkie dziewięć 
darów, jak również dziewięć owoców Ducha, gdyż w Chrystusie Jezusie 

mieszka cielesna pełnia Bóstwa. Paweł po prostu naucza kościół, aby był w 
jedności i nie był zdezorientowany, ponieważ nie wszyscy mają te same 

dary. Nie jesteśmy zdezorientowani, ponieważ jeden ma swoją 
Pięćdziesiątnicę, a inny nie został uświęcony. Nie mówimy, że nie 

potrzebujemy usprawiedliwionego czy uświęconego brata tylko dlatego, że 
nie mówi językami lub nie prorokuje; ale zdajemy sobie sprawę, że 

potrzeba usprawiedliwionego, uświęconego i Pięćdziesiątnicy brata, aby 
wszyscy stworzyli Ciało Chrystusa. Możesz mieć dar mądrości, uzdrawiania, 

prorokowania, itd. Ale kiedy dostaniesz Pięćdziesiątnicę, Pan Bóg przemówi 
przez ciebie językami. 

„Ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, który mówi językami, chyba że 
tłumaczy”. Tak więc brat, który prorokuje, nie jest większy od brata, który 

mówi językami, jeśli brat mówi tak, jak on mówi. Mamy tutaj wielu, którzy 
interpretują tak, jak mówią, i to buduje ciało Chrystusa. Możesz mieć 
wszystkie dary, jeśli tylko poprosisz o nie Pana. 

W 14 rozdziale Listu 1 do Koryntian Paweł nakazuje nam chrzest Duchem 

Świętym i mówienie językami, abyśmy nie nadymali się i nie myśleli, 
ponieważ ktoś jest usprawiedliwiony lub uświęcony i nie mówi językami, 

których nie ma tyle religii, ile mamy. Ludzie, wchodząc w głębokie duchowe 
sprawy i ukryte tajemnice Boga, muszą być bardzo pokorni u stóp Pana 

Jezusa, ponieważ te cenne dary mogą nas z łatwością nadmuchać, jeśli nie 
trzymamy się krwi. 
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Paweł mówi do ludzi, którzy zostali porwani przez niemych bożków, ale 
teraz Duch Święty był na nich wylany i było to tak słodkie dla ich dusz, że 

prawie zaczęli czcić dar zamiast Dawcy. Zamiast powiększać krew, wszyscy 
szukali prezentów. Pan chce, abyśmy zamiast daru i błogosławieństwa 
szukali Dawcy i Błogosławieństwa. 

Możemy więc naprawdę powiedzieć, że wierzymy, że każdy, kto przyjmuje 
swoją osobistą Pięćdziesiątnicę, ma świadectwo mówienia językami, tak jak 

daje im Duch Święty, jak 120 otrzymanych w dniu Pięćdziesiątnicy. To była 
lekcja dla kościoła i próbka dla kościoła, co oznacza chrzest Duchem 

Świętym, aby przygotować nas, byśmy byli świadkami dla całego 
świata. Chwała naszemu Bogu. Amen. 

 

Przyjmując chrzest w Duchu Świętym, możemy śpiewać językami, bo Pan 
zrzuca z raju Bożego słodkie hymny, elektryzując każde serce. Wiele razy 

nie potrzebujemy tych ziemskich śpiewników, ale Pan po prostu dotyka nas 

swoim potężnym Duchem i nie potrzebujemy organów ani fortepianów, 
ponieważ Duch Święty gra na fortepianie w całym naszym sercu, a 

następnie daje interpretację piosenkę i śpiewa ją w języku angielskim. To 
takie słodkie. To niebo poniżej. 

 

NUDZIŁ NASZĄ CHOROBĘ. 

Czy człowiek może mieć zbawienie, a mimo to cierpieć jego ciało, co jest 

dziełem demonów? Tak, możemy mieć zbawienie, a mimo to chorobę ciała, 
ponieważ: „Chociaż nasz zewnętrzny człowiek jest parafią, wewnętrzny 

człowiek jest odnawiany dzień po dniu”. Hiob powiedział, kiedy szatan 

dotknął jego ciała: „Wiem, że mój odkupiciel żyje. * * * I chociaż po mojej 
skórze robaki zniszczą to ciało, to jednak w moim ciele zobaczę Boga ”. 

Hioba 19:26, 27. A więc chociaż demony były w jego ciele, miał Chrystusa 
w swojej duszy. Demony dotknęły jego ciało chorobami, ale jego dusza była 

wolna od grzechu. Ale czy posłał po lekarza? Nie, pokładał ufność w swoim 
Bogu, a Bóg go ocalił i dał mu dwa razy więcej niż wcześniej. Bóg zawsze 

był uzdrowicielem swojego ludu, ponieważ mówi: „Ja jestem Pan, Bóg twój, 
który cię leczy”. 

Mając zatem drogie umiłowane obietnice, oczyśćmy się z wszelkiej 

nieczystości ciała i ducha, doskonaląc świętość w bojaźni Bożej. Jak 

wyglądałoby ciało Chrystusa, gdyby było masą raka i chorób? Na krzyżu 
niósł nasze smutki i nosił nasze choroby. Mamy uzdrowienie dla naszych 

ciał, a także zbawienie dla naszych dusz w zadośćuczynieniu Jezusa. Kiedy 
więc otrzymujemy to światło, naszym obowiązkiem jest poszukiwanie 
uzdrowienia naszych ciał. 
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strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

INNI ŚWIĘCI WIELKANOCNE. 

Przesłano nam wiadomość od ludzi ze stanów Nowej Anglii, którzy przyjęli 

dzień Pięćdziesiątnicy, zanim to zrobiliśmy. Ponieważ Bro. AJ Rawson, 
ewangelista z 15 Eliott St, Swampscott, Mass., Otrzymał jeden z 

dokumentów wiary apostolskiej i czytał go swojej żonie, która również jest 
ewangelistką i ma dar języków, wybuchła językami i tłumaczyła. Jej mąż 

napisał interpretację po angielsku i wysłał ją do nas i czujemy, że pochodzi 
ona od Boga dla Jego ludu. Wiadomość jest następująca: 

„To dzieło Boga, o którym czytasz. Niech nikt nie kładzie na nim ręki. Niech 

wszyscy naciskają i mają swój udział. Bóg ma wiele bogatszych 
błogosławieństw dla swoich wiernych dzieci. Szukajcie Go szczerze i 
módlcie się o Jego dary, które są świadek Ducha. " 

Piszą również: „Jesteśmy z wami w Duchu w tym ostatnim dziele Bożym. 

Cieszymy się, słysząc o tych, którzy mają dary Ducha zgodnie z 1 Kor. 12. 
W Nowej Anglii było kilka dzieci Bożych. , w Pensylwanii i Wirginii, którzy 

przez lata wierzyli, że wszystkie te dary są dla kościoła, i nazywano ich 
„Ludzie Darów”. Mieli wszystkie dary, w tym języki, ale wydaje się, że tylko 

kilka kropli poprzedzających deszcz i teraz wydaje się, że dzieło wypełnia 
„późny deszcz”. Na wschodzie jest spora liczba ludzi gotowych do wspólnoty 

z tym dziełem. Wierzymy, że jest to znak zbliżającego się przyjścia Pana. 
Amen ”. 

Pan ma również kilku świętych zielonoświątkowców w Minnesocie, o których 
właśnie słyszeliśmy i cieszymy się, słysząc od nich. 

Audubon, Minn. 

Łaska i pokój wam będą pomnożone. Wysłano nam kopię wiary apostolskiej 
i byliśmy bardzo błogosławieni, kiedy przeczytaliśmy i zobaczyliśmy, że Bóg 

ochrzcił swoje dzieci Duchem Świętym dokładnie w taki sam sposób, jak 
tutaj. Minęły dwa lata, odkąd Bóg zaczął chrzcić swoje dzieci w tym 

miejscu, a niektórzy mówią językami, niektórzy mają dar proroctwa itp. 

Inni podlegają Bożej mocy, a On pokazuje im wspaniałe rzeczy, do których 
wszyscy wydają się przychodzić te słowa: „Przygotuj się, przyjdę 

wkrótce”. Chwała Bogu. Ale niewielu wierzy, że pochodzi od Boga. Ludzie 
tego świata, członkowie kościoła i kaznodzieje mówią, że pochodzi od 
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diabła, więc jesteśmy dobrze oddzieleni od świata i wkrótce zostaniemy 
oddzieleni na zawsze i będziemy razem z Jezusem i Jego świętym ludem ”. 

- AO Morken, Rte. 4, Audubon, min. 

Płatek śniegu, Manitoba. 

„Współczuję waszej pracy, jestem ochrzczony Duchem Świętym i ogniem, 

i otrzymałem dar nieznanego jeszcze języka lub języków. Po raz pierwszy 
pojawiło się to dwa lata temu i okazuje się bardziej wyraźne i rzeczywiste. 

Uwierz, że Bóg jest przygotowując mnie do jakiejś specjalnej pracy w 
jakiejś części Jego winnicy. ”- John Loney. 

Bóg działał w ten sposób w różnych częściach świata, wylewając swojego 

Ducha na innych ze znakami, które idą za nami, tak jak na nas w Los 
Angeles. Zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się w czasie „późnego 
deszczu” poprzedzającego Jego przyjście. 

 

BRAT ALASKA UDOWODNIA DZIEJE 1: 8. 

Urodziłem się w Louisville, Ky. 17 maja 1850 roku. Moi rodzice byli 

irlandzkimi katolikami, więc oczywiście wychowałem się w tej wierze. Przez 
17 lat śledziłem zawód perkusisty, reprezentując w tym czasie różne domy. 

Pierwszego marca 1891 roku znalazłem się na przystani w Cleveland w 
stanie Ohio, bez przyjaciół, bezdomnego, bez Boga, zatwardziałego pijaka 

bez nadziei. Wszedłem do pływającego Betel i tam usłyszałem, że Jezus 
Chrystus przyszedł na świat, aby ratować zgubionych. Byłem czarną owcą 

w rodzinie składającej się z dziesięciorga dzieci. Zgubiłem się w górach 
grzechu, ale dzięki Bogu, tego dnia usłyszałem głos Pasterza wzywającego 

mnie. Upadłem na kolana, bezbożny perkusista, i powstałem jako nowe 
stworzenie w Chrystusie Jezusie i natychmiast zacząłem opowiadać historię 

Bożej łaski; i zajmuję się tym od tamtej pory i spodziewam się, że będę się 
tego trzymał do przyjścia Jezusa. 

30 października 1897 roku zostałem całkowicie uświęcony przez wiarę w 
krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A jednak czasami w duszy czułem 

wielkie pragnienie czegoś, ledwie wiedziałem czego. Prosiłbym o obietnicę 
Jezusa w Dziejach Apostolskich 1: 8: „Otrzymacie moc po zstąpieniu na 

was Ducha Świętego”. Jednak trzymałem się nauki, że kiedy zostaliśmy 
uświęceni, zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Mimo to ten głód i 
poczucie braku mocy zawsze towarzyszyły mi. 

Jakieś trzy lata temu Bóg zaczął ze mną rozmawiać i pokazywać, że jest dla 

mnie coś więcej. Pościłem, modliłem się i badałem siebie słowem Bożym, 
aby zobaczyć, czy jestem całkowicie uświęcony. Duch Święty miał 
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świadczyć, że moje serce jest czyste. Alleluja. A jednak tęsknotę w mojej 
duszy. Będąc na Alasce zeszłego lata, wstawałem o drugiej nad ranem, 

wyjeżdżałem sam w góry i spędzałem godziny na modlitwie, aby moc Boża 
spłynęła na mnie w większej mierze. Byłbym cudownie pobłogosławiony, 

ale wróciłem do tego następnego ranka, modląc się, aby Bóg dał mi dynamit 
z nieba. 

Dzięki Bogu, otrzymałem Go. Dwa miesiące temu otrzymałem artykuł, w 

którym opowiadano o wspaniałym wylaniu Ducha Świętego w Los 
Angeles. Tak szybko, jak tylko mogłem, spakowałem się i wyjechałem z 

Alaski do Los Angeles, docierając tam 5 października. Następnej nocy 

zastałem mnie przy ołtarzu, szukając chrztu Duchem Świętym i 
ogniem. (Mat. 2:11). Chwała Bogu, zanim wyszedłem z ołtarza, 

otrzymałem moją Pięćdziesiątnicę i dar języków, i mówię w wielu różnych 
językach. Wkrótce spodziewam się, że wyruszę na cały świat, głosząc pełne 

zbawienie, ufając mojemu niebiańskiemu Ojcu, że zaspokoi wszystkie moje 
potrzeby. Jestem zbawiony, uświęcony, uzdrowiony i ochrzczony Duchem 
Świętym. Chwała Bogu. 

-HM Turney, San Jose, Cal., Gen. Del. 

 

PRZEKONAŁ 3000 MIL NA JEGO 
Pięćdziesiątnica. 

Jakieś dwa miesiące temu zacząłem czytać w Drodze Wiary sprawozdania 
ze spotkań w Azusa Mission w Los Angeles. Głosiłam świętość przez 

dziewięć lat, ale moja dusza zaczęła łaknąć i pragnąć pełni Boga. Duch 
coraz bardziej prowadził mnie do szukania mojej Pięćdziesiątnicy. Po wielu 

dniach modlitwy i płaczu przed Bogiem, włożył w moje serce zamiar 
wyjazdu do Los Angeles, aby szukać chrztu Duchem Świętym. Moja żona 

modliła się i płakała ze mną, aż oboje otrzymaliśmy świadectwo, że wolą 
Bożą było, abym poszedł. 

Diabeł walczył ze mną i położył rękę utrapienia na mojej żonie i czułem, że 
nadejście jest prawie niemożliwe. Tej nocy, kiedy wyszedłem z domu, wraz 

z żoną modliliśmy się i płakaliśmy, zanim Pan i Bóg dał zwycięstwo, i oboje 
zgodziliśmy się na kolanach, że jeśli umrzemy, będziemy w rozkazie Pana i 

że Bóg zabierze nas do domu. Natychmiast wstałem, wziąłem walizkę do 
ręki, udałem się do magazynu i wyruszyłem do Los Angeles. Chwała Bogu. 

Byłem w drodze sześć dni, pościłem i nieustannie modliłem się do Pana. 
Gdy tylko dotarłem do Azusa Mission, w moim życiu zaczęło się nowe 

ukrzyżowanie i musiałem umrzeć za wiele rzeczy, ale Bóg dał mi 
zwycięstwo. 

Pierwsze wezwanie do ołtarza wyszedłem na poważnie z okazji mojej 
Pięćdziesiątnicy. Walczyłem od niedzieli do czwartku. Szukając w pokoju na 
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piętrze Misji, Pan otworzył okna niebios i światło Boga zaczęło spływać na 
mnie z taką mocą, jak nigdy dotąd. Potem wszedłem do pokoju, w którym 

odbywała się nabożeństwo i kiedy siostra Lum czytała o tym, jak Duch 
Święty spada w innych miejscach, zanim się zorientowałem, zacząłem 

mówić językami i chwalić Boga. Pewien brat tak zinterpretował niektóre 
słowa: „Kocham Boga z całej duszy”. Napełnił mnie Swoim Duchem i 

miłością, a ja teraz nieustannie ucztuję i piję przy fontannie i mówię tak, 
jak Duch przemawia, zarówno w moim własnym języku, jak iw nieznanym 

języku. Uważam, że wszystko musi zostać poddane Bogu, nasz własny 
język i wszystko, a On mówi przez nas po angielsku,Niemiecki, grecki lub 
jakikolwiek inny język według Jego własnej woli i na sposób. 

Pan też uzdrowił moje ciało. Od lat cierpiałem na reumatyzm i podczas 

odbywającego się tu nabożeństwa uzdrawiającego zostałem namaszczony, 
modlono się o mnie i natychmiast zostałem uzdrowiony z reumatyzmu i 
kataru, miałem zdrowe ciało i przyodziłem się przy zdrowych zmysłach. 

-GB Cashwell, Dunn, NC 

 

OCHRZCZONY DUCHEM ŚWIĘTYM. 

Kiedy po raz pierwszy uczestniczyłem w tych spotkaniach wiary 

apostolskiej, byłem bardzo zdziwiony, ponieważ starałem się to zrozumieć 

tylko głową i wątpiłem, czy jest z Boga. Ale w tym samym czasie pragnienie 
w moim sercu, które od lat żywiło się w czymś poza uświęceniem, stało się 

bardziej intensywne i nie dało mi wytchnienia, dopóki nie zacząłem zgłębiać 
nauki. Duch otworzył mi oczy i zrozumienie i pomógł mi dostrzec, że właśnie 

tego pragnąłem. Kiedy więc moje własne rozumienie i moje poglądy 
zniknęły z drogi, Bóg w swoim miłosierdziu ochrzcił mnie Duchem Świętym 

15 września ubiegłego roku. Nikt nie trzymał mnie wtedy w rękach. 
Spotykałem samego Boga, a Duch Święty spadł na mnie jak kule ognia i 

przeszedł przeze mnie od czubka głowy do podeszew stóp.Duch zalał całą 
moją istotę i rozszerzył moje serce, aż bałam się, że naczynie może nie 

pomieścić chwały i mocy, które zdawały się wpadać we mnie jak wylana 
woda. Zanim zdałem sobie z tego sprawę, Duch chwycił mój język i użył go 
dla chwały Bożej, mówiąc w nieznanym języku. 

W odniesieniu do podanych tutaj języków mogę zaświadczyć, że są to języki 

rzeczywiste, ponieważ zinterpretowałem nie mniej niż pięć przesłań 
przekazanych przez różne osoby, mówionych w językach brytyjskich, w 
Indiach, których języki znam osobiście, mieszkając w Indiach. 

GEO. E. BERG, 1350 Channing St., Los Angeles. 

 

OCHRZCZONY W NOWYM JORKU. 
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Bracie. TB Barratt, 150 Fifth avenue, NY City, który jest ministrem ME 
odpowiedzialnym za pracę misyjną w Norwegii i Szwecji i przyjechał do tego 

kraju, aby przygotować się do ustanowienia linii misji w swoim kraju, i który 
jest redaktorem norweskiej gazety „Byposten”, słysząc o wylaniu 

Pięćdziesiątnicy, szukał i otrzymywał swoją osobistą Pięćdziesiątnicę. Pisze 
tak: 

„Drodzy Przyjaciele w Los Angeles: - Chwała Bogu! Języki ognia zstąpiły i 

ukazała się Jego cudowna moc. Ogień spadł 7 października. Od tego czasu 
poszukuję pełnego biblijnego dowodu, daru języków. Modlę się do 

dwunastu godzin dziennie. Minął ponad miesiąc, odkąd ogień spadł po raz 

pierwszy, a często od tego czasu Pan napełnia, napełnia, napełnia naczynie. 
O chwała! Czułem dziwne działanie moich szczęk i język kilka razy, aż w 

końcu mogłem twierdzić, że te znaki są Bożą odpowiedzią dla mnie, że ten 
dar był dla mnie i że już go miałem i że wkrótce zadziała dzięki mocy Bożej. 

„Pan miał zamiar uczynić to publicznym świadectwem swojej mocy. Dlatego 

nie miałem go mieć w moim pokoiku, ale wśród przyjaciół. To było na 
spotkaniu w małej sali. Moc była bardzo wielka. Nie mogliśmy zamknąć i 

zdecydowałem się zostać, z pomocą Boga, aż do zwycięstwa. Cóż za scena, 
jedni szukali uświęcenia, a inni chrztu ogniem, a ja daru języków lub 
innego, który Pan uznał za stosowne, aby mnie wysłać. 

„Siostra Maud Williams, która otrzymała błogosławieństwo w Ontario w 

Kanadzie i ma dar języków, położyła ręce na mojej głowie i potem nie 
miałem już we mnie siły, chociaż jestem teraz bardzo silna fizycznie. 

Leżałem na podłodze obok platforma w pozycji półleżącej. Około wpół do 
dwunastej poprosiłem tamtego brata i siostrę Leatherman, aby ponownie 

położyli mi ręce na głowie. I właśnie wtedy ona mówi, że widziała koronę 
ognia i rozszczepione języki nad moją głową. Brat widział nadprzyrodzone 
światło. 

„Natychmiast zostałem wypełniony światłem i taką mocą, że zacząłem 

krzyczeć tak głośno, jak tylko mogłem w obcym języku. Między tą a czwartą 
nad ranem musiałem mówić w siedmiu lub ośmiu językach, sądząc po 

używano różnych dźwięków i form mowy. Stałem wyprostowany, głosząc 
czasami jeden obcy język po drugim i wiem z siły mego głosu, że 10.000 

mogło z łatwością usłyszeć wszystko, co powiedziałem. Dziewięć osób 
pozostało do trzeciej i są świadkami całej sceny. Najwspanialszy był jednak 

moment, kiedy wpadłem w piękne barytonowe solo, używając jednego z 
najbardziej czystych i zachwycających języków, jakie kiedykolwiek 

słyszałem. Melodia i słowa były dla mnie zupełnie nowe, a rytm i kadencja 
zwrotki i refren wydawały się idealne, śpiewałem później kilka razy.Niektóre 

z używanych języków wydawały dźwięk nosowy, a niektóre głęboki 
gardłowy dźwięk. Och, było cudownie. Chwała! Alleluja! 
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„Ta noc nigdy nie zostanie zapomniana przez nikogo, kto tam był. Od czasu 
do czasu po krótkiej przerwie słowa płynęły jak zaćma. Czasami miałem 

okresy modlitwy w Duchu, kiedy cały Nowy Jork, Stany Zjednoczone, 
Norwegia cała Skandynawia i Europa, moi bliscy i przyjaciele leżą jak wielki 

ciężar na mojej duszy. Och, jaką moc dano w modlitwie. Cała moja istota 
była czasami tak, jakby płonęła w środku, a potem uspokajałem się w 

słodkim pieśni w obcym języku. Och, co chwała Bogu powstało z mojej 
duszy za Jego miłosierdzie. Czułem się silny jak lew i teraz wiem, skąd 

Dawid i Samson wzięli swoją siłę. Dzisiaj mówię i śpiewam w językach, 
gdziekolwiek byłem . Chwała Bogu. Módlcie się dalej ”. 

 

CUDA W SALEMIE. 

Nasze serca są pełne radości i Ducha Świętego. Żona jest bardzo szczęśliwa 
i cały dzień śpiewa, modli się i rozmawia z Bogiem, czasem godzinami w 

językach, wykonując swoją pracę. Bóg czyni tutaj cuda. Ojciec i Matka 
Shipley otrzymali Pięćdziesiątnicę. Podczas wczorajszej służby ojciec przez 

ponad godzinę śpiewał, modlił się i głosił w językach. Moc była na nim 
potężnie, a głód i zdziwienie nad ludźmi. Niektórzy z tych, którzy otrzymali 

Pięćdziesiątnicę, otrzymują teraz inne nowe języki, w tym ja. Niezwykły 
śpiew przyszedł na mnie pewnej niedzielnej nocy z dużo większą mocą niż 
wtedy, gdy byłem w Los Angeles. 

Siostra Margie Downing została wyleczona z raka, który zjadł jej kość 

udową w całości, a dwóch, a czterech lekarzy orzekło, że jest nieuleczalna 
i może umrzeć w każdej chwili. Powiedzieli, że całe jej części brzucha są 

masą raka. Otwór zjedzony przez raka był wystarczająco głęboki, aby 
pomieścić litr wody. Ta dziura, pożarta przez raka, jest prawie wypełniona 
nowym ciałem i zagojona. Bóg wprawia ludzi w zakłopotanie. 

Ludzie z daleka szukają tutaj Pięćdziesiątnicy. Regularnie uczestniczą w 
nim wybitni urzędnicy i urzędnicy państwowi, a także wielu studentów i 

profesorów. Okolica jest poruszona. Ludzie w Portland i kaznodzieje 

zaczynają się modlić, aby ten ruch nie przybył do Portland. Przewiduję, że 
uderzy tam z ogromną siłą. O, módlcie się, módlcie się za nas 

potężnie. Wielka bitwa się rozpoczęła. Wysyłam ci wycinki, żebyś wiedział, 
jak diabeł reklamuje spotkania. Kraj dojrzał do żniw. All the Lord's, ML 
Ryan, Salem, Ore. 

 

ARESZTOWANY ZA MOWĘ JEZUSA. 

Przyjechałem z Frisco do Los Angeles pięć dni po trzęsieniu ziemi i 
usłyszałem o tych zielonoświątkowcach. Odwiedzałem ich spotkania i 
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przyglądałem się im raczej krytycznie. Na początku sprzeciwiałem się im i 
otwarcie walczyłem z nimi, mówiąc, że to diabeł. W rezultacie całkowicie 

się wycofałem i musiałem cofnąć się, prosić o przebaczenie i ponownie 
wykonać moje pierwsze prace, aż do wyrzucenia ze mnie diabłów. Później 

otrzymałem przebaczenie i oczyszczającą krew ponownie przez post, 
modlitwę i wiele studiowania słowa. Osiem tygodni temu przyjąłem chrzest 
Duchem Świętym i przemówiłem nowymi językami. 

Cztery dni po przyjęciu chrztu, podczas potajemnej modlitwy przy moim 
łóżku, zostałem poprowadzony przez Ducha do modlitwy w nieznanym 

języku za prawie cały świat. Kiedy przeszedłem przez Ducha, zaprowadził 

mnie na dół i zobaczył siostrę i jej męża, br. i siostra Turner, błogosławiony 
mężczyzna i żona. Posłuchałem i zastałem ich oboje siedzących na swoim 

podwórku, a gdy wszedłem, wszyscy zaczęli chwalić Pana płaczem i 
płaczem, gdy mówiłem w nieznanym języku. Następnie Pan poprowadził 

mnie, abym położył ręce na nich obojga oraz na młodą siostrę, która tam 
była, która ich odwiedzała (Dz. Ap. 19: 6) i wszyscy trzej mówili nowymi 
językami i chwalili Boga. 

Następnie wsiadłem do samochodu, aby uczęszczać do naszej szkoły 
biblijnej w Azusa St. Mission. Zbliżyłem się do naszej misji i zobaczyłem 

dwóch kolorowych policjantów, z którymi byłem lekko zaznajomiony, i 

poczułem, że prowadzą do rozmowy o tym, co Pan uczynił dla mojej duszy. 
Zacząłem mówić w nieznanym języku, a oni powiedzieli, że zwariowałem i 

zabrali mnie na stację. Czekając na wagon patrolowy na rogu, mogłem 
głosić całkiem spory tłum. Głosiłem też w komendzie policji w języku 

angielskim i nieznanym. Wsadzili mnie do więźniów. Nadal głosiłem, a oni 
szybko zabrali mnie stamtąd, zabrali do szpitala pogotowia i trzymali tam 

przez całą noc. Głosiłem im przez większość wieczoru, a oni słuchali bardzo 
uważnie. Do rana wszyscy byli moimi przyjaciółmi.Jeden z obecnych 

zinterpretował jeden z języków, którymi się posługiwałem, jako język Kru, 
plemię w Afryce, które znał. 

Oczywiście dzień wcześniej funkcjonariusze postawili mi zarzut 
niepoczytalności i musiałem stanąć przed sędzią wyższego szczebla w celu 

podjęcia decyzji, aż komisja obłąkana zasiądzie na następny dzień w mojej 
sprawie. Tak więc mój proces został wyznaczony na następny dzień. 

Następnie na noc zabrano mnie do Szpitala Okręgowego i spędziłem tam 
błogosławiony czas z Panem w mojej celi. Nadinspektor przyszedł, dość ze 

mną porozmawiał i zapewnił, że nie widział we mnie nic szalonego i że nie 
muszę się obawiać zwolnienia. Na rozprawie następnego ranka Pan pozwolił 

mi mówić w języku włoskim, a jeden z sędziów to zrozumiał, i zostałem 
zwolniony bez konieczności wzywania ani jednego świadka, chociaż w 
sądzie było kilka osób, które chciały zeznawać w w moim imieniu. 

Kilka dni po moim procesie poczułem, że Pan chce, abym udał się do 

Whittier, jednego z małych miasteczek podmiejskich w pobliżu Los Angeles, 
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gdzie niektórzy z naszych ludzi już rozpoczęli spotkanie z poważnymi 
prześladowaniami. Zespół został właśnie aresztowany za modlenie się we 

własnym domu, oskarżony o robienie niezwykłego hałasu i zakłócanie 
spokoju sąsiedztwa. Za to przestępstwo jednemu z naszych braci skazano 

trzydzieści dni więzienia. Od tamtej pory ja i pięciu innych braci 
kontynuujemy spotkanie w obliczu wielu zagrożeń. 

Kilka tygodni temu aresztowali nas za zakłócanie spokoju podczas ulicznego 

spotkania. Chwaliliśmy Pana, marszałka i jego zastępców, zakrywając nam 
usta rękami i dość mocno dusiliśmy bez skutku. Jeden brat był skuty 

kajdankami. Mieliśmy proces przed ławą przysięgłych i nie przyjęliśmy rady 

poza Panem. Przystąpiliśmy do sprawy i Pan był z nami. Dwór był pełen 
ludzi. Podczas procesu wszyscy wybuchnęliśmy w nieznanym języku i 

zrobiliśmy w sądzie niezłe zamieszanie. Następnie sąd zagroził nam, na 
sugestię prokuratora miejskiego, karą grzywny lub więzienia za obrazę 

sądu, jeśli spróbujemy ponownie. Rozprawa trwała dalej, a adwokat złożył 
swój apel, a my odpowiedzieliśmy w imieniu Pana. Sąd i ława przysięgłych 

byli poruszeni do łez. Prokurator wstał wtedy i źle o nas mówił,mówiąc, że 
mamy te języki ustawione tak, aby nam odpowiadały i że wszyscy 

wiedzieliśmy, kiedy się wyrwać, zwracając uwagę sądu na fakt, jak cicho 
wszyscy zachowywaliśmy, odkąd sąd groził nam pogardą, jak dowód, że 

baliśmy się to powtórzyć. Ledwo udało mu się wydobyć słowa z ust, zanim 
Pan zganił go ciężko w nieznanych językach. Był tak zmieszany i 

zdezorientowany, że nie mógł nic więcej powiedzieć i usiadł. Jury wyszło i 
pozostało od 15:00 do 11:30, nie zgodziło się z tym i zostało zwolnione. 

Kolejny proces został wyznaczony na 23 listopada przez prokuratora 

miejskiego. Od tego czasu stracił swoją pozycję. Wybrano innego sędziego. 
Sprawa została odrzucona.zwracając uwagę sądu na fakt, jak cicho 

zachowywaliśmy się wszyscy, odkąd sąd groził nam za pogardę, jako 
dowód, że baliśmy się powtórzyć to. Ledwo udało mu się wydobyć słowa z 

ust, zanim Pan zganił go ciężko w nieznanych językach. Był tak zmieszany 
i zdezorientowany, że nie mógł nic więcej powiedzieć i usiadł. Jury wyszło i 

pozostało od 15:00 do 11:30, nie zgodziło się z tym i zostało zwolnione. 
Kolejny proces został wyznaczony na 23 listopada przez prokuratora 

miejskiego. Od tego czasu stracił swoją pozycję. Wybrano innego sędziego. 
Sprawa została odrzucona.zwracając uwagę sądu na fakt, jak cicho 

zachowywaliśmy się wszyscy, odkąd sąd groził nam za pogardę, jako 
dowód, że baliśmy się powtórzyć to. Ledwo udało mu się wydobyć słowa z 

ust, zanim Pan zganił go ciężko w nieznanych językach. Był tak zmieszany 
i zdezorientowany, że nie mógł nic więcej powiedzieć i usiadł. Jury wyszło i 

pozostało od 15:00 do 11:30, nie zgodziło się z tym i zostało zwolnione. 

Kolejny proces został wyznaczony na 23 listopada przez prokuratora 
miejskiego. Od tego czasu stracił swoją pozycję. Wybrano innego sędziego. 

Sprawa została odrzucona.Był tak zmieszany i zdezorientowany, że nie 
mógł nic więcej powiedzieć i usiadł. Jury wyszło i pozostało od 15:00 do 

11:30, nie zgodziło się z tym i zostało zwolnione. Kolejny proces został 
wyznaczony na 23 listopada przez prokuratora miejskiego. Od tego czasu 
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stracił swoją pozycję. Wybrano innego sędziego. Sprawa została 
odrzucona.Był tak zmieszany i zdezorientowany, że nie mógł nic więcej 

powiedzieć i usiadł. Jury wyszło i pozostało od 15:00 do 11:30, nie zgodziło 
się z tym i zostało zwolnione. Kolejny proces został wyznaczony na 23 

listopada przez prokuratora miejskiego. Od tego czasu stracił swoją 
pozycję. Wybrano innego sędziego. Sprawa została odrzucona. 

Nadal organizujemy spotkania, a Pan błogosławi, zbawia, uświęca i chrzci 
Duchem Świętym, dając nowe języki. -Pracownik. 

 

Niektórzy ludzie przejechali 500 mil wozem do Los Angeles, aby szukać 
Zielonych Świąt. 

 

Listy do pracowników i misjonarzy zagranicznych będą przekazywane im z 

Biura Wiary Apostolskiej, a także będziemy przesyłać wszelkie ofiary za 
pracowników lub misjonarzy. 

 

Drodzy umiłowani, jeśli szukacie swojej osobistej Pięćdziesiątnicy, nie 
zniechęcajcie się, ale módlcie się, aż będziecie napełnieni w pełni. Bo Pan 

Jezus mówi: „Ludzie powinni zawsze się modlić i nie mdleć”. Nie 
przestawajcie, ponieważ nie otrzymaliście chrztu Duchem Świętym podczas 

pierwszej modlitwy, ale kontynuujcie, aż zostaniecie napełnieni. Pan Jezus 
powiedział Swoim uczniom, aby „pozostali w Jerozolimie, aż zostaniecie 

obdarzeni mocą z wysokości”. Nie powiedział, jak długo mają czekać, ale 
powiedział: „aż będziecie znudzeni”. Wielu jest gotowych czekać tak długo, 

a potem zrezygnować i nie otrzymać swojej Pięćdziesiątnicy, która byłaby 
zgodna z Biblią. 

 

Siostra z Pueblo w Kolorado, która ma dar języków, była w drodze na misję, 
kiedy spotkała mężczyznę i zaprosiła go na misję. Powiedział: „Jaki pożytek 

z mówienia językami, kiedy nie wiesz, co mówisz?” Natychmiast zaczęła 

mówić językiem, którym nigdy wcześniej nie mówiła. Mężczyzna zbladł i 
widząc nadjeżdżający samochód, zostawił ją i złapał samochód, narażając 

się w ten sposób. Później dowiedzieli się, że Duch Święty mówił mu w 
języku, który rozumiał, o niegodziwym życiu, które prowadził, i zbrodniach, 

które popełnił. Tak więc odkrył jedno użycie daru języków. Doszło do naszej 
wiedzy kilka tego typu incydentów. 
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Jeśli prosimy naszego Ojca o chleb, nie da nam kamienia; jeśli poprosimy 

Go o rybę, nie da nam węża; jeśli poprosimy o jajko, On nie da nam 

skorpiona. Nie traktowalibyśmy w ten sposób naszych dzieci i o ileż bardziej 
nasz Ojciec w niebie da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Nigdy nie 

pozwól, aby zastępy piekielne przekonały cię, że kiedy żyjesz pod krwią, 
szanując krew i błagając przez krew o błogosławieństwa tronu, Bóg pozwoli 

szatanowi przejść przez krew i włoży w ciebie węża. Szatan nie może 
przedrzeć się przez krew. „I zwyciężą go krwią Baranka i słowem swego 

świadectwa”. Diabeł nie może działać przez ciebie i mówić przez ciebie, jeśli 
jesteś dzieckiem Bożym i ochrzczony Duchem Świętym. 

 

Wielu popiera Jezusa, im się podoba, ale nie mogą uwierzyć w Jego naukę. 
Do nich Jezus mówi: „Dlaczego wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie 

tego, co mówię?” Poszedł, aby przygotować nam miejsce i ponownie 
przyjdzie, aby przyjąć nas do siebie, abyśmy tam, gdzie On jest, również 

byli. Ale jedynym sposobem, aby Go spotkać i być z Nim, jest uwierzyć w 
Jego doktrynę. My, którzy nie jesteśmy uświęceni, jeśli usłyszymy prawdę 
i ją odrzucimy, nie będziemy mogli z Nim być i królować z Nim. 

 

Siostra Hutchins napisała z Nowego Jorku w drodze do Monrowii w Liberii 

w Afryce. Pan użył nas do swojej chwały w Chattanooga. Podpalił to miasto. 
Chwalcie Jego imię. Kochani nie chcieli, żebyśmy odeszli, ale wola Boża 

musi zostać spełniona. Ostatnie spotkanie, jakie mieliśmy z ludźmi, odbyło 
się obok pociągu, który nas przywiózł. Pod szopą Pan użył mnie ostatnio w 

tym mieście. Śpiewał i głosił przeze mnie, a niektórzy wyznawali swoje 

grzechy i pytali, co mam zrobić, aby zostać zbawionym? Niektórzy obiecali 
lepsze życie. Chwała Jezusowi. W pociągu głosiliśmy Słowo, a niektórzy 

przyjęli je z radością. Mamy nadzieję wkrótce wypłynąć do Afryki. Módlcie 
się, aby Bóg użył nas na łodzi dla zbawienia dusz. Kocham wszystkich 
drogich świętych. " 

 

Fragment Pisma, który został wypowiedziany w wielu nieznanych językach 

i zinterpretowany, to ten piękny tekst: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
trudzicie się i jesteście obciążeni, a dam wam odpocznienie”. 

Zinterpretowano również następujące teksty: „Teraz jest przyjęty czas, 
teraz jest dzień zbawienia”. „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie 

zbawiony; ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A te znaki będą 
towarzyszyć tym, którzy wierzą; w moim imieniu będą wyrzucać diabły; 

nowymi językami mówić będą; węże wezmą. a jeśli piją jakąkolwiek 
śmiercionośną rzecz, to im nie zaszkodzi; na chorych włożą ręce i 
wyzdrowieją. 
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Siostra Ida Ritchie z 1147 Sheridan Road w Chicago otrzymała 
Pięćdziesiątnicę. Pisze: „Nigdy nie zapomnę tej nocy. Przez około dwie 

godziny odbierałam słowa w różnych językach i pieśni w Duchu. O, jaka to 
wielka radość wiedzieć, że mogę iść z językiem, pieśniami i miłością. Boga 

umierającym, wygłodniałym poganom. Jakże cenię sobie przywileje i dary. 
O, jak drogie narodzić się w tym wieku. " 

 

Bracie. GW Batman pisze z Nowego Jorku: „Odbywaliśmy wspaniałe 
spotkania w tej małej misji. Wiele dusz przyjęło chrzest i mówi językami. 

Ku mojemu zdziwieniu Stephen Merritt poprosił mnie, abym przemawiał w 
ostatnią niedzielę przed południem w jego dużym tabernakulum, i Pan 

pomógł mi w cudowny sposób, a niektóre dusze szukały chrztu. Chwała 
Bogu. Jestem silniejszy w Panu odkąd tu przybyliśmy niż w Los Angeles. 

Spodziewamy się kilku cudownych dni, zanim wypłyniemy do Monrowii w 
Liberii , Afryka, 8 grudnia. To będzie nasz przyszły adres ”. 

 

Późny raport br. Junk of Seattle w stanie Waszyngton mówi: „Byliśmy tu 
bardzo błogosławieni. Około 24 lub 26 dusz zostało ochrzczonych, wśród 

nich jest około ośmioro dzieci w wieku od siedmiu do czternastu lat. Diabeł 
szaleje strasznie”. 

 

Bardzo się cieszymy, że droga siostra Shipley, br. Matka Ryana w Salem 
Ore. Otrzymała Pięćdziesiątnicę. W ubiegłą niedzielę uczyła się wielu 

języków, jednym z nich był język Indian Kalamath, i śpiewała w niektórych 

indyjskich śpiewach. Dała także proroctwa i przesłania ludziom i je 
zinterpretowała. Ludzie są poruszeni i zdumieni cudami, które Bóg czyni. 

Kaznodzieja, który był na rozkazu śledczego, usłyszał, jak siostra z 
Waszyngtonu przemawia w Hindustani, którą znał na tyle, by zrozumieć 
niektóre słowa, i przekonało go to o prawdziwości dzieła. 

 

Bracie. FM Cook pisze, że trzy lata temu miał wezwanie do Afryki, więc w 

posłuszeństwie Panu udał się do Nowego Jorku i tam niespodziewanie 
spotkał świętych z Los Angeles oraz siostrę Farrow i br. Batman położył na 

nim ręce, a on przyjął Pięćdziesiątnicę i przemówił w afrykańskim 
dialekcie. Więc teraz jest jednym z członków grupy wiary apostolskiej na 
zachodnim wybrzeżu Afryki. 
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Bracie. O. Adams z Monrovia w Kalifornii donosi z 782 Queen Street w 

Toronto w Kanadzie, że wielu z nich szuka chrztu zielonoświątkowego, a 

jedna siostra została ochrzczona Duchem Świętym i ku jej wielkiemu 
zdziwieniu zaczęła mówić językami. 

 

Przyjaciele, którzy doceniają ten artykuł i chcą, aby był wysyłany 

regularnie, mogą wysłać swój adres na adres: Apostolic Faith, 312 Azusa 

street, Los Angeles, Cal., A artykuł zostanie przesłany bezpłatnie, o ile Pan 
pozwoli. Nazwy i adresy prosimy pisać bardzo wyraźnie. Powiadom nas o 

zmianie adresu. Wyślemy rolkę próbek do tych, którzy są zainteresowani 
rozdaniem ich głodnym duszom. 

 

Chwalmy Boga za ten wspaniały dzień łaski. Jezus powiedział do Natanaela: 

„Ponieważ powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym, czy 

wierzysz? Zobaczysz większe rzeczy niż te”. Zobaczymy większe rzeczy. 
Zaufajmy Mu i poddajmy się Mu. Czekajmy na Niego bardzo żarliwie. 

Poświęć trochę czasu, aby czekać na Boga i módl się. Jeśli wszyscy 
będziemy trzymać się nisko u stóp Jezusa i oddać Mu wszelką cześć i 
chwałę, cała moc i znaki Pięćdziesiątnicy zostaną przywrócone. 

 

To błogosławione miejsce u stóp Jezusa, spoglądającego w twarz 

Mistrza. Maryja znalazła swoje miejsce u Jego stóp. Nie starała się dotknąć 
Jego głowy ani ramion, ale była zadowolona z miejsca u Jego stóp, 

spoglądającego w Jego twarz. I spodobało się to Jezusowi, i powiedział: 
„Marto, jesteś ostrożna i zmartwiona o wiele rzeczy, ale jedna rzecz jest 

potrzebna; a Maria wybrała tę dobrą cząstkę, która nie będzie jej 
odjęta”. Nasze najwyższe miejsce jest nisko u Jego stóp. 

 

Siostra ME Judy pisze z Columbus w stanie Ohio, że mają tam opóźnione 
spotkanie, a inni w różnych miastach przebywają z nimi w Duchu. Mówi: 

„W ostatnią niedzielę na ludzi w naszym pokornym małym kościele spadł 
ciężar modlitwy z taką mocą, że nasz pastor nie miał okazji głosić, 
powiedział tylko kilka słów na temat:„ To jest to ”i zakończył. 

 

Bracie. AH Post, który odpowiada za pracę w Pasadenie, jest często 

używany przez Boga. Pan tam współpracował z nimi z wielką mocą. Bracie. 
Post przychodzi na spotkania w Los Angeles i dodaje nam otuchy swymi 

orędziami z tronu oraz namaszczeniem i boską miłością, jaką napełnia go 
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Bóg. To jest małe przesłanie, które Duch przemówił przez niego i 
zinterpretował: „Nasz błogosławiony Pan jest pośród nas. Alleluja! 

Namaszcza Swoich bliskich, aby szli na krańce ziemi dawną Ewangelią, aby 
uwolnić ludzi i daj im moc, by pełnili Jego świętą wolę. Nasz Chrystus jest 

tuż przy samych bramach, gotowy by wylać swoją łaskę i moc. Idźcie na 
cały świat i głoście tę Ewangelię. " 

 

Siostra Mary Perkins, która pracuje w Biurze ds. Wiary Apostolskiej, mówi: 

„Kiedy po raz pierwszy przyjechałam tutaj z San Jose w maju zeszłego roku, 

usłyszałam o tych spotkaniach i przyjechałam zobaczyć. Nie byłam w domu 
na godzinę, zanim poznałam Ducha Bożego był tutaj i zacząłem szukać 

chrztu Duchem Świętym. I, chwała Bogu, przyszedł i całkowicie zatopił 
moją duszę i ciało, aż ledwo wiedziałem, czy jestem w ciele, czy na 

zewnątrz. I kiedy Duch Święty zstąpił ja, widziałem Jezusa siedzącego na 
obłoku, patrzącego na mnie i na zgromadzenie, i powiedział, że wkrótce 

przyjdzie. Mój język zaczął się poruszać i mówiłem w nieznanym języku, 
gdy Duch wypowiedział. W modlitwie często mówię w język obcy, aw domu 

lub na spotkaniu często jestem poruszony, aby mówić językami. 
Błogosławić Boga! Chwała! - Pani Mary P. Perkins. 

 

Jeśli nie jesteś uzdrowiony, wina leży albo w tobie, albo w Jezusie 
Chrystusie. Który to jest? Bądź ze sobą szczery i usuń usterkę z 

drogi. Pozbądź się przyczyny. Nic nie może powstrzymać mojego 
uzdrowienia poza mną. Bóg nie spóźnia się ani na chwilę z wykonywaniem 
swojej pracy. 

 

Bracie. GB Cashwell, który przybył z Północnej Karoliny na swoje 

Pięćdziesiątnicę, powrócił w swoją drogę, radując się, aby nieść dobrą 
nowinę o Pięćdziesiątnicy głodnym duszom. Wierzył w Boga, że pieniądze 

zostaną zapewnione na jego powrót, a Pan je zapewnił i zaufał Panu w 

kwestii ubrania, a Pan dał mu garnitur. Tak więc podróż była podróżą wiary, 
a Pan uczynił ją wielkim błogosławieństwem. 

 

Mała dziewczynka z Whittier otrzymała ostatnio Pięćdziesiątnicę, podczas 

gdy ludzie w pokoju modlili się w ciszy, a ona zaczęła śpiewać w nieznanym 

języku: „Tam, gdzie On mnie prowadzi, pójdę”. Wtedy była pełna radości i 
powiedziała, że jej imię zostało zapisane w niebie i została zapieczętowana 
do dnia odkupienia. 
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Siostra Lucy Farrow napisała z Nowego Jorku, że wyruszyła do Afryki. W 

Portsmouth ocalono około dwustu dusz, a większość z nich mówiła 
językami. Wysyła miłość do świętych i prosi o wasze modlitwy. 

 

Otrzymujemy listy z całego świata, w których prosimy o modlitwy, aby 

mogli otrzymać Pięćdziesiątnicę, a także uzdrowienie. I prawie każdego 
dnia otrzymujemy odpowiedź, że modlitwa została wysłuchana. Chusteczki 

są wysyłane w listach do namaszczenia i błogosławieństwa do uzdrowienia, 
a my to robimy i błogosławimy Boga, On słyszy modlitwę i odpowiada na 

nią. Przychodzi nam teraz na myśl jeden przykład małego dziecka w wieku 
około roku, które było bardzo chore i miało wysoką gorączkę. Rodzice 

przysłali chusteczkę do modlitwy. Była błogosławiona i odesłana, a kiedy 
została położona na twarzy dziecka, niemal natychmiast opuściła ją 

gorączka i po pół godzinie bawiła się i miała się dobrze. Chwalcie naszego 
Chrystusa za Jego niezrównaną moc. 

 

Każde dziecko rodzi się z odziedziczonym grzechem w sercu jak mała 
roślinka. Kiedy grzesznik przychodzi do Chrystusa i zostaje zbawiony, 

owoce grzechu zostają odcięte i pojawiają się owoce Ducha. Ale kikut 
rośliny grzechu wciąż tam jest i przysporzy nam kłopotów. Najlepszą rzeczą 

do zrobienia jest usunięcie starego kikuta. Wtedy mamy czyste serce, jak 
Adam, zanim popadł w grzech. Wtedy możemy modlić się o chrzest Duchem 
Świętym, który jest darem od Boga. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

OD LOS ANGELES DO DOMU I POLÓW 
ZAGRANICZNYCH. 

Pracownicy nieustannie wychodzą, ufając jedynie Bogu, który zapewni ich 
wsparcie. Grupa sześciu misjonarzy wyjechała do Afryki. Oni są Bro. i 

siostra SJ Mead, br. oraz siostra Robert Shideler i br. i siostra GW Batman. 
Zwróć się do nich w Longs Temperance Hotel, Liverpool, Anglia, Lime St. 

Jadą do dwóch punktów w Afryce. Niech Bóg ich błogosławi i uczyni z nich 
wielkie błogosławieństwo. Musimy mieć je w naszych sercach w modlitwie, 
ponieważ są naszymi braćmi i siostrami. 
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Niektórzy, którzy wyjechali na swoje pola, to HM Turney do San Jose; JG 
Wilkin dla punktów na północ; Bracie. G. Zigler, Swanton, Ohio; FE Hill, JC 

Mackey, br. i siostra Lopez w San Diego; Ivy Campbell, TW Sargent i Bro. i 
siostra WH Miller za punkty w Ohio; i br. i siostra Eric Hollingsworth w 

drodze do Szwecji. Pan zsyła przebudzenia wszędzie, dokąd poszli 
pracownicy, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. O wiele więcej 
jest wyposażanych i wzywanych na pole, bo pola są białe, gotowe do żniw. 

 

NA DRODZE DO AFRYKI. 

Bracie. oraz siostra GW Batman, która ostatnio pisała z Nowego Jorku w 

drodze do Monrowii w Liberii w Afryce, są wypróbowanymi i prawdziwymi 
pracownikami, mają władzę z wysokości i przydatność daru języków. Ich 

wiara została poddana ciężkiej próbie co do ich losu. Brat, który zapłacił 
większość ich ceny, modlił się w noc przed ich wyjazdem, aby Pan dał mu 

jakieś objawienie. Tej nocy Pan pokazał mu przywiązanego baranka i 
powiedział, żeby go rozwiązał, a gdy to zrobił, w pokoju zabłysła wielka 

chwała Szekiny. Pan pokazał mu później, że chodziło o misjonarzy, których 
miał posłać w drogę. Zaczęli z wiarą w Boga, chociaż zabierali trójkę swoich 

małych dzieci, a ich cel nazywa się „cmentarzem białego człowieka”. Nie 
mieli nic więcej niż przelot do Nowego Jorku.Mają dar uzdrawiania i 
wierzymy, że Bóg w cudowny sposób użyje ich wśród tych ciemnych dusz. 

Bracie. Świadectwo GW Batmana. 

Nawróciłem się dziewięć lat temu i otrzymałem wszechwiedzące zbawienie 

- nie ma co się domyślać. Żałowałem za swoje grzechy i porzuciłem je, 
przyjmując Pana jako mojego Zbawiciela. Wychwalać Boga. Kilka lat 

później pościłem i modliłem się przez około trzy dni iw tym czasie 
odstawiłem starego Adama w postaci wrodzonego grzechu, a Bóg przyszedł 

i zniszczył warsztat diabła, rzucając jego narzędzia na zewnątrz. Chwała 
Bogu. Otrzymałem prawdziwy dowód, że zostałem uświęcony, a krew 

została zastosowana. Potem przyjąłem chrzest Duchem Świętym i ogniem, 

a teraz czuję obecność Ducha Świętego nie tylko w moim sercu, ale także 
w moich płucach, moich rękach, moich ramionach i całym ciele i czasami 

jestem wstrząśnięty jak parowóz zaparowany i przygotowany do długiej 
podróży. O, błogosławione jest pozwolić Panu iść z wami.Mówię też w 

sześciu obcych językach, podanych mi na polecenie Boga. Bóg powołał 
mnie do Afryki jako misjonarza i polecił mi udać się do Monrowii w Liberii. 

Pokazał mi miasto na zachodnim wybrzeżu. Opisałem miasto i kraj br. 
Mead, misjonarz, który tam był i powiedział, że to doskonały opis. Święci, 
módlcie się dużo. Pośćcie i módlcie się. 

Świadectwo pani Daisy Batman. 
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W wieku czternastu lat Pan zbawił mnie od moich grzechów. W kwietniu 
ubiegłego roku uświęcił moją duszę, wyrzucił z siebie cały wrodzony grzech 

i dał mi czyste serce nadające się do użytku Pana. Alleluja! Ale wciąż 
pragnąłem czegoś więcej, więc kiedy Zielone Świątki przybyły do Los 

Angeles, stwierdziłem, że właśnie tego chciałem. Ale pracowałem 
codziennie i nie mogłem być na spotkaniu dużo. Pewnego dnia Pan 

powiedział mi, żebym wszystko przerwał i poszedł na spotkanie. 
Powiedziałem: Panie, mam trójkę małych dzieci i nie mogę ich utrzymać. 

Powiedział, że zaspokoję twoje potrzeby. Chwała Bogu, On zaspokoił 
wszystkie nasze potrzeby. Nigdy niczego nie potrzebowaliśmy i nigdy nie 

prosiliśmy nikogo poza błogosławionego Pana o pensa. Trzy lata temu, w 
kwietniu ubiegłego roku, Pan wezwał nas do Afryki. Na początku myślałem, 

że zostanę i pozwolę mężowi odejść, ale On powiedział: „Nie, ty też musisz 
iść”.Myślałem, że chce, abyśmy od razu odeszli, ale kiedy zobaczył, że 

jestem gotów spędzić życie w Afryce za cenne dusze, objawił nam, że powie 

nam, kiedy iść. A trzy miesiące po przyjęciu chrztu powiedział: „Jedź teraz 
do Afryki”. Chwała Bogu, tak się cieszę, że dotarłem na miejsce, gdzie wola 
błogosławionego Pana jest moją wolą. " 

 

OCHRZCZONY W MINNEAPOLIS. 

Bracie. Otto Braulin z 2112 Fourth Ave., Minneapolis, Minn. Pisze, że swoją 
Pięćdziesiątnicę otrzymał dzięki przeczytaniu gazety i osobistej 

korespondencji. Mówi dwoma nieznanymi językami. Mówi: „Odłożyłem 
kartkę na bok, poszedłem do pokoju i zapytałem Boga, czy naprawdę i 

naprawdę zostałem oczyszczony przez Słowo, i otrzymałem potężną 

odpowiedź Boga poprzez całe moje jestestwo, jakim byłem. Czy jestem 
oczyszczony? Otrzymałem tego samego potężnego i potężnego świadka. 

Wtedy powiedziałem do Ojca: Nie mam chrztu Duchem Świętym, ponieważ 
nie mam daru języków, świadectwa Pięćdziesiątnicy, a moc zaczęła działać 

tak osobliwie i siłą, jak nigdy przedtem. Tej samej nocy otrzymałem 
dowody, gdy Duch Święty przemówił dwoma nieznanymi językami. Mogłem 

rozróżnić między nimi.Od tego czasu moc staje się silniejsza, a Duch mówi 
jaśniej i mocniej. Moc Boża przepływa przez całe moje ciało (przypuszczam, 

że moc uzdrawiania). Upadłem na podłogę dzięki potężnej mocy, która na 
mnie spadła. Byłem na misji w ostatnią niedzielę i po południu Duch zstąpił 

na mnie i Duch zstąpił na czyste dusze. Powiedzieli, że spadł na nich deszcz 
mocy i zostali uwolnieni. Wieczorem przywódcy wystąpili przeciwko 

mówieniu językami, ponieważ nie potrafię interpretować, ale moc była tak 
potężna, że widzieli, że nie należy do człowieka, ale do Boga. "Byłem na 

misji w ostatnią niedzielę i po południu Duch zstąpił na mnie i Duch zstąpił 

na czyste dusze. Powiedzieli, że spadł na nich deszcz mocy i zostali 
uwolnieni. Wieczorem przywódcy wystąpili przeciwko mówieniu językami, 

ponieważ nie potrafię interpretować, ale moc była tak potężna, że widzieli, 
że nie należy do człowieka, ale do Boga. "Byłem na misji w ostatnią 
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niedzielę i po południu Duch zstąpił na mnie i Duch zstąpił na czyste dusze. 
Powiedzieli, że spadł na nich deszcz mocy i zostali uwolnieni. Wieczorem 

przywódcy wystąpili przeciwko mówieniu językami, ponieważ nie potrafię 
interpretować, ale moc była tak potężna, że widzieli, że nie należy do 
człowieka, ale do Boga. " 

 

JAPOŃSKI SŁYSZY WE WŁASNYM JĘZYKU. 

Pueblo w stanie Kolorado to miasto wielu narodowości. W samej hucie, 
która zatrudnia 500 osób, mówi się siedemnastoma językami. Są Grecy, 

Chińczycy, Japończycy i wielu innych. To jest wspaniałe pole. Pan otworzył 

tam misję, kiedy przyszła Ewangelia Zielonoświątkowa. Kobieta kierująca 
misją od razu poszła na poszukiwanie i przyjęła chrzest, a zanim wstała z 

kolan, mówiła po chińsku. Pewnego dnia, kiedy mówiła, Duch zaczął przez 
nią mówić innym językiem. Nikt nie rozumiał, dopóki nie zobaczył niepokoju 

pojawiającego się w głębi sali, gdzie siedzieli Japończycy. Zaczęli 
załamywać ręce, płakać i chować twarz w dłoniach. Ktoś podszedł do nich i 

powiedzieli: „Mów moim językiem. Opowiedz mi wszystko o moim Bogu, 
jak umarł za Japończyków”.Nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszeli. 

 

ODRODZENIE W INDIACH. 

Cudowne wylanie ducha Bożego wśród tubylców wzgórz Chassia. 

Wielkie przebudzenie wciąż trwa, a wśród tych narodów z pewnością są 
cudowne przejawy mocy Bożej. Artykuł w Herald of Light mówi: „To był 

wspaniały i inspirujący widok widzieć tych ludzi maszerujących na 
przyjęciach do Zgromadzenia, a po drodze zatrzymywali się i odbywali 

spotkania modlitewne i uwielbienia, a ich rozmowy nieustannie dotyczyły 
wspaniałych dzieł Boga. Zgromadzenie odbywa się w małej wiosce Mairang, 

na które przybyło wiele tysięcy ludzi, a Bóg objawił się w mocy i 
błogosławieństwach. Wiele innych części Indii jest budzonych przez 

prawdziwego ducha. Przedstawione chwalebne i okropne sceny są jedynie 
spełnieniem proroctw i niewątpliwie wynikiem wielu lat trudu i modlitw. 

Na innej stacji w Indiach, podczas służby na misji, około dwustu osób było 
przekonanych o grzechu i wołało o miłosierdzie, a spotkanie trwało sześć 

godzin. Raport z innej miejscowości mówi, że o świcie słychać było 
śpiewanie hymnów mężczyzn, kobiet i dzieci, których misjonarze próbowali 

ich nauczyć od miesięcy. Duch Święty działał potężnie i wkrótce nastąpił 
wybuch modlitwy i uwielbienia nowo narodzonych dusz. Mężczyźni, kobiety 
i dzieci wzywali Pana dniem i nocą, a zebrania nie ustały. " 
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Ci, którzy przyjęli chrzest Duchem Świętym i mówią językami i odstępują 
od tego stanu, mogą zachować mówienie językami przez chwilę po odejściu 

boskiej miłości, ale stopniowo ten dar również zniknie. Niewielka szorstkość 
lub krytyczna i podejrzliwa wypowiedź na temat brata zasmuci delikatnego, 

wrażliwego Ducha. Musi być uważna i stała straż, aby ciało nie powstało i 
nie zniszczyło zapachu i słodyczy chodzenia tego Ducha. Kaznodzieje często 

posuwają się za daleko i usiłują z cielesną gwałtownością podkreślić słuszną 
sprawę Ducha Świętego. Każde takie postępowanie otrzyma łagodną 

naganę Ducha, a jeśli będzie z niego szczerze żałować, wkrótce zostanie 

przezwyciężone i zaowocuje większym potwierdzeniem Bożej mocy w 
życiu. -Apostolic Light. 

 

PYTANIE DOTYCZĄCE MIĘSA. 

Jesteśmy pytani, czy zielonoświątkowcy tutaj jedzą wieprzowinę? 

Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie podlegamy prawu. Jesteśmy tak samo wolni, 
jak powietrze, którym oddychamy dla zbawienia, nie jest w pożywieniu, 

napojach i ubraniach, ale jest to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu 
Świętym. To krew Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. To nie jest 
mięso, picie i ubranie, to życie pod krwią. 

Jezus dał nam władzę, abyśmy mogli jeść i pić wszystko, czego pragniemy, 
bez ranienia nas. Przed przyjściem Jezusa były pewne rodzaje mięs, 

których nie mogliśmy jeść, takie jak sumy, króliki, wieprzowina i inne 
rodzaje mięs. Jeśli będziemy studiować Stary Testament, zobaczymy wiele 

rzeczy, których nie wolno nam było jeść. Ale odkąd Pan Jezus przyszedł, 

opuścił płachtę z czterech rogów i widzimy czworonożne bestie i pełzające 
po ziemi, i dochodzi do nas głos: „Wstańcie, zabijajcie i jedzcie”. Ale my 

powiedzieliśmy: „Nie tak, Panie, za nic pospolitego ani nieczystego nie 
wkładaliśmy nigdy do ust.” Ale On mówi: „Co Bóg oczyścił, nie nazywaj was 
wspólnym”. 

To oznacza nie tylko, że nie powinniśmy nazywać żadnego człowieka 
pospolitym czy nieczystym, ale odkrywamy, że przez krew Jezusa 

Chrystusa wolno nam jeść mięso wieprzowe, jeśli nam się to podoba i jest 
to dla nas dobre, ale wszystko, co zaszkodzi tych ciał lub wywołać chorobę, 

nie powinniśmy jeść. Powinniśmy bowiem być umiarkowani we wszystkim, 

w jedzeniu, piciu i noszeniu odzieży. Te ciała należą do Pana i nie chcemy 
ich zniszczyć mięsem i piciem. „Nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że 

Duch Boży mieszka w was. Jeśli kto zbezcześci świątynię Bożą, tego 
zniszczy Bóg”. 
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W 1 Tim. 4: 4-6, Paweł pouczał ludzi o mięsie i napojach. Mówi: „Albowiem 
każde stworzenie Boże jest dobre i nic nie można odmówić, jeśli przyjmuje 

się je z dziękczynieniem, bo jest uświęcone słowem Bożym i modlitwą. Jeśli 
przypomnisz braciom o tych rzeczach, będziesz dobry sługa Jezusa 
Chrystusa, karmiony słowami wiary i dobrej nauki. " 

„Szczęśliwy ten, kto nie potępia samego siebie w tym, na co pozwala. A kto 
wątpi, jest potępiony, jeśli je”. Jeśli jedzenie wieprzowiny sprowadza na 

was potępienie za jej zjedzenie, nie jedzcie jej, bo Pan jest tym, który na 
was nakłada. Ale jeśli Pan nie potępia drugiego za jedzenie, nie potępiaj 
go, ponieważ je z wiarą, a mięso nie może go zniszczyć, jeśli je z wiarą. 

 

BEZ KARANKA BOGA. 

Mieliśmy doskonałego Zbawiciela. W Jego ustach nigdy nie było podstępu. 

Nigdy nie było w Nim cielesności. Wiecie, że według Starego Testamentu 
baranek na ofiarę przebłagalną miał być bez skazy i skazy. To był 

prawdziwy typ naszego błogosławionego Jezusa, który miał przyjść. Chwała 
Bogu, On przyszedł i nie było w Nim żadnej cielesności. Był Barankiem bez 

skazy, świętym, niewinnym, nieskalanym, wielką ofiarą, którą Bóg złożył, 
aby zgładzić grzech świata. 

Wielu ludzi dzisiaj naucza, że Chrystus miał w sobie jaźń i cielesność. Nie, 
charakter Baranka Bożego, naszego Odkupiciela, był bezgrzeszny. 

Ponieważ gdyby Jego drogocenna krew nie wypłynęła z Baranka bez skazy 
i bez skazy, ale miała cielesność i zepsucie od siebie, od żłobka do krzyża, 

to jest to tylko krew męczennika, a jego zadość czyniące zasługi są 
nieważne. Jeśli w Ewangelii jest jakikolwiek punkt, który jest zasadniczo 

absolutny, to jest nim czystość osoby Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ma 
moc zgładzić nasze grzechy i zbawić nas do końca, gdyż nasz błogosławiony 

Pan powiedział: „Nadasz mu imię Jezus, bo On zbawi swój lud od 
grzechów”. Mateusza 1:21 

Oczyszczenie nas z grzechu kosztowało naszego Zbawiciela Jego życie na 
Kalwarii. Dzięki Bogu, On zmartwychwstał. Nigdy by nie powstał, gdyby 

była w Nim cielesność. Nie byłby Zbawicielem. Chwała Bogu, On jest 
Zbawicielem w najwyższym stopniu. Anielska armia śpiewała na równinie 

Betlejem: „Albowiem dziś narodził się wam w mieście Dawidowym 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”. 

 

SAN FRANCISCO I OAKLAND. 
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Odbywałem spotkania w domkach letniskowych w San Francisco. Bóg 
wspaniale pracował w tym małym domu, więc niewielu mogło wejść. W 

ostatnią sobotę mieliśmy błogosławiony czas. Było tam dwóch kaznodziei 
adwentowych, którzy zaciekle walczyli z dziełem. Spotkanie trwało z wielką 

mocą, a Pan przekazał mi przesłanie z nieba i byli przekonani, że dzieło 
pochodzi od Boga. Chwalcie Boga za to. Jest tam wielkie pole, ale czuję, że 
muszę udać się do Salem. 

Wiem teraz, co to znaczy podróżować w duszy dla tej Ewangelii. Bóg 
powołał każdego ochrzczonego wierzącego do szlachetnego, wysokiego 

powołania i dał nam zaufanie. Jeśli będziemy niewierni, na pewno 
umrzemy. Boże, zachowaj nas szczerze. 

Mildred skomponowała utwór muzyczny i wczoraj usiadła, żeby go 
zagrać. Zabrało moją duszę prawie z tej ziemi, kiedy ją grała, i moc 

przyszła na Siostrę Reece i zaczęła śpiewać słowa, O tak słodkie iw takiej 
harmonii z muzyką. Jak Bóg zalał nasze dusze, kiedy śpiewała. Nie mogła 

ich sobie przypomnieć, ale wczoraj po południu moc znów na nią spadła i 
zapisała je. O, ledwo mogłeś tu zostać, kiedy śpiewają i grają ten 

utwór. Pochodzi z Raju Bożego. Gdyby nic innego się nie wydarzyło poza 
tym, to powinno przekonać ludzi. 

Brat, który szukał swego Pięćdziesiątnicy, poprosił o modlitwy o jego 
uzdrowienie. Groziło mu zapalenie płuc. Położyłem na nim ręce, a on został 

uzdrowiony i w tym samym czasie przyjął Pięćdziesiątnicę, a jego dzieci 
przychodzą do Pana. Jego córka była bardzo chora i modlił się, a ona została 

uzdrowiona. Moc spadła na niego w jego biurze, aby się za nią 
modlić. Powiedział, że ludzie patrzyli na niego tak dziwnie. Chwała naszemu 
Bogu. 

Ludzie błagają pracowników, aby nieśli im tę Ewangelię. Wezwań jest 
wiele. Módlcie się za mnie, moi drodzy bliscy w Los Angeles. 

 

PÓŹNIEJ - grudzień. 6th. 

Byłem wczoraj w San Francisco i mieliśmy takie spotkanie. Nigdy nie 

widziałem tak słodkiej jedności Ducha - świadectwa, uzdrowienia, śpiewu 
w Duchu Świętym, modlitwy za chorych i jednoczesnego przyjęcia 

Pięćdziesiątnicy przez niektórych, bez zamieszania. O to było chwalebne i 
na pewno Duch Święty prowadził spotkanie. Kiedy czytałem tekst lub lekcję 

o okiełznaniu języka, drogi brat, który był mocą w pracy misyjnej, 
uzdrawianiu chorych i głoszeniu kazań, powiedział: „Módlcie się teraz za 

mnie, aby mój język był okiełznany”. Przyszła moc do modlitwy, położyłem 
na nim ręce, a on został ochrzczony i mówił tak jasnym językiem. Wkrótce 
potem inny kaznodzieja został ochrzczony. O, Bóg działa potężnie! 
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Ostatniej nocy mężczyzna został całkowicie uzdrowiony z pęknięcia 
dziewięcioletniego stania. O, jak możemy Go wystarczająco 

chwalić? Siostra po raz pierwszy na spotkaniu została uzdrowiona i 
namaszczona poszła do domu i jeszcze tej samej nocy otrzymała 

Pięćdziesiątnicę. Bóg działa tam, gdzie ma szansę. O, chodź bliżej z 
Nim. Nie wiem, kiedy wrócę do domu, ale gdzie Jezus jest w niebie. O, jak 
wielbi Go moje serce. 

-Florencja Crawford. 

 

Siostra Florence Crawford jest teraz w Oakland, spodziewając się, że 

wkrótce pojedzie do Salem. Pan wezwał ją z powrotem do Los Angeles na 

krótki czas i wszyscy święci byli odświeżeni, aby ją zobaczyć. Pan dał jej 
bardzo słodką lekcję poglądową na temat owoców Ducha. Mówi: „Pewnej 

nocy, kiedy byłam zmęczona ciałem, poprosiłam Pana, aby dał mi sen, a 
On dał mi wizję. On zabrał mnie nad piękne wzgórza i w dół rzeki płynącej 

czysto jak kryształ, i był drzewo stojące nad tą rzeką z najpiękniejszym 
owocem, jaki kiedykolwiek widziałem - wielkie czerwone jabłka. Na drzewie 

wisiało wiele jabłek, a wszystkie nosiły nazwy tak proste, że mogłem je 
odczytać. Były to miłość, radość, pokój, wytrwałość, łagodność, łagodność, 

itp. To są owoce Ducha, jeśli mamy Ducha Chrystusowego, te jabłka wiszą 

na naszym drzewie.Jesteśmy poznani po naszych owocach i wolą Ojca jest, 
abyśmy wydali obfity owoc i aby nasz owoc pozostał. Moi drodzy, 

przestańmy tak wiele wyznawać i sprawdźmy, czy ten owoc jest na naszym 
drzewie. " 

 

Orędzia wypowiadane językami w Azusa Mission, o ile zostały 

zinterpretowane, zawsze były duchowe i zgodnie ze Słowem, fragmentami 

Pisma Świętego, chwałą Bogu, wywyższeniem Chrystusa, ostrzeżeniem itp. 
Nigdy nic głupiego lub lekceważącego charakteru, i często o bardzo 

wzniosłym i intensywnie praktycznym znaczeniu i ogromnym znaczeniu, 
zwłaszcza dla osoby, dla której przesłanie było przeznaczone. 

 

Podczas gdy Bro. SJ Mead był z nami w Los Angeles, który jest teraz w 

drodze do Afryki, gdzie pracuje od 20 lat i gdzie potrafi mówić w językach 

ojczystych, był świadkiem daru języków używanych w afrykańskich 
dialektach, których osoby nie miały wiedzy. Kolorowa dama mówiła długo 

językami, kiedy Duch z przyjemnością ją używał. Zaraz po tym, jak się 
odezwała, br. Mead powstał i zinterpretował przesłanie przekazane przez 

dziewczynę, podając nazwę plemienia w Afryce, do którego należy język, a 
następnie powtórzył to samo przesłanie w tym samym języku. 
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CUDA W NIEBIE POWYŻEJ. 

„I pokażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi nisko: krew i ogień i opary 
dymu. Dz. Ap. 2:19. 

E. Taylor jest konduktorem w wagonach sypialnych kolei Southern Pacific 

w Kalifornii. Jest członkiem Domu Bożego w Oakland w Kalifornii, narodził 
się z Ducha i został uświęcony. Jego żona i córka zostały ochrzczone 
Duchem Świętym i mówią językami. 

Mówi: „Kiedy w nocy 4 października, około godziny 23.00, w pociągu 
między Mojave i Barstow, świecił bardzo jasno, bez chmur w zasięgu 

wzroku i bez wiatru, siedziałem przy oknie samochodu i wyglądałem na 

zewnątrz, kiedy mój wzrok padł na księżyc, który był tak wyraźny, jak 
kiedykolwiek go widziałem. Tuż przed twarzą księżyca był duży krzyż, tak 

wyraźny jak moja ręka przede mną. Przetarłem oczy i spojrzałem ponownie 
i zobaczyłem go jak poprzednio Następnie podniosłem oba okna, 

wystawiłem głowę i zobaczyłem nie tylko krzyż, ale także mężczyznę na 
krzyżu z wyciągniętymi rękami, a dolną część krzyża ociekającą świeżą 

krwią, bardzo czerwoną. Następnie wezwałem portiera, kolorowego 
mężczyzny i niewierzącego, i poprosił go, aby spojrzał na księżyc i 

powiedział mi, co widzi. On odpowiedział, opisując krzyż z mężczyzną na 
nim i kapiącą z niego krew, i zapytał: "Co to za stwory latające ze 
skrzydłami? " 

Bracie. Taylor ponownie wyjrzał i powietrze między nim a księżycem było 

wypełnione poruszającymi się obiektami w oddali, jak mnóstwo 
motyli. Portier zapytał: "Co to znaczy?" i otworzył okno dla pani z Chicago, 

która patrzyła ze zdziwieniem i opisywała te same przedmioty. Wtedy 
usłyszeli śpiew przewyższający wszystko, co kiedykolwiek słyszeli na ziemi, 
co było wyraźnie słyszalne ponad dudnieniem pociągu. 

Ta scena trwała prawie godzinę, te trzy osoby obserwowały i opisywały to, 
co zobaczyły i usłyszały. Bracie. Taylor mówi, że obficie się pocił, aż jego 

ubranie było mokre. Był tak przepełniony radością, że chciał głośno 

krzyczeć, ale powstrzymał się, gdy samochód był wypełniony śpiącymi 
pasażerami. 

W ciągu prawie godziny scena stopniowo zanikała. Dolna część krzyża była 
ostatnią sceną, ale śpiew trwał jeszcze przez jakiś czas. 

Ten sam brat, który nigdy wcześniej nie widział wizji, spędzał noc w 

hotelu. Po modlitwie siedział na swoim łóżku, kiedy zobaczył otwartą 
podłogę u jego stóp, odsłaniając jezioro jak roztopiony ołów, w którym 

zanurzały się i poruszały żywe istoty, a ludzie ciągle wpadali do środka. Nad 
jego głową, najwyraźniej w w powietrzu wydawało się, że jest tam coś w 

rodzaju bardzo dużej klatki dla ptaków, pełnej ludzi, a kiedy patrzył, widział 
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od czasu do czasu osobę wychodzącą z ziemi i dołączającą do towarzystwa. 
- Dom Boga. 

 

WIZJA MAŁEJ DZIEWCZYNY. 

Edna Slingerland, dziecko w wieku jedenastu lat mieszkające w Portland w 

stanie Oregon, jest w komunii z Jezusem od trzech lat, a jej rodzice piszą, 
że otrzymała wiele wizji. W sobotę wieczorem, 24 listopada, po godzinie 

spędzonej na czytaniu Biblii i rozmowie z Jezusem, Pan dał jej tę wizję. 
Ujrzała wielką, ciemną kulę, jak najbardziej czarną, a gdy potoczyła się 

powoli, ujrzała dużą szarą powierzchnię i usłyszała słowa: „Ocean 

Spokojny”. Gdy się toczył, zobaczyła dużą jasną plamkę, jasną jak światło 
elektryczne i nadeszły słowa „Los Angeles”. Potem w jego blasku ukazała 

się twarz Jezusa i tłum aniołów tańczących i radujących się. Potem 
rozrzucona po czarnej kuli, widziała tu i ówdzie bardzo mały jasny punkt, 

aw każdym z nich twarz Jezusa ukazała się tylko częściowo. Rodzice, którzy 
mieszkają przy 178 E.48th St., są w harmonii z dziełem zielonoświątkowym 

i wierzą, że Bóg pokazał przez ich małą dziewczynkę, że pracuje w Los 
Angeles. 

 

GRZECH PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU. 

Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie można wybaczyć. Pan Jezus 

bowiem powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy będą 

odpuszczone ludziom i bluźnierstwa, którymi będą bluźnić; ale kto bluźni 
przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie przebaczy, ale grozi mu wieczne 

potępienie, ponieważ oni będą bluźnić. powiedział, że ma ducha 
nieczystego (Marka 3: 28-30). 

Ludzie, którzy mają prawdziwą wiedzę o Duchu Świętym w swoich sercach 

przez Ducha Świętego, a potem idą i mówią, że to dzieło pochodzi od diabła, 
a ludzie mówią językami przez diabła, po tym, jak poznają prawdę, tacy 
ludziom grozi grzech przeciwko Duchowi Świętemu. 

„Ktokolwiek by mówił słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu 

odpuszczone, ale temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie 
odpuszczone”. Łukasza 12:10. 

Kiedy ludzie grzeszą przeciwko Ojcu, zostaje im przebaczone, kiedy 

zgrzeszyli przeciwko Synowi, jest im przebaczone, ale kiedy zgrzeszyli 
przeciwko Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu, zgrzeszyli 

przeciwko nim wszystkim, więc nie ma już przebaczenia. Nie ma czwartej 
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osoby, która wstawiłaby się za nimi. Ludzie mogą zatwardzić swoje serca, 
aż Bóg ich opuści, tak jak niegdyś Efraim. 

Diabeł może mówić ludziom, że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, 

chociaż nie zgrzeszyli umyślnie. Nie zgrzeszyli przeciwko Duchowi 
Świętemu, chyba że świadomie zaparli się krwi Jezusa Chrystusa i podeptali 

ją pod swoimi stopami, „bo jeśli zgrzeszymy świadomie, po tym, jak 
otrzymaliśmy znajomość prawdy, nie pozostanie już ofiara za grzechy , 

„Hbr 10,26. Niektórzy zostali usidleni przez wroga i stracili Pięćdziesiątnicę, 
stracili uświęcenie i usprawiedliwienie, a to przyniosło smutek i mogą 

pokutować, ponieważ nie zrobili tego świadomie. Zostali pokonani przez 

wroga i nie rozumiejąc, ulegli mu. Mogą być kuszeni do rozpaczy, ponieważ 
diabeł może im powiedzieć, że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, ale 

Biblia mówi: „Jeśli zgrzeszymy świadomie”.Dlatego nie popełniliśmy 
niewybaczalnego grzechu, jeśli nie zgrzeszyliśmy świadomie. Nadal mamy 
Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 

Ale powrót po otrzymaniu światła jest dla nas bardzo niebezpieczny. Paweł 
ostrzegł kościół hebrajski, tych, którzy przyszli do Chrystusa i mieli 

prawdziwą znajomość Ducha, a następnie powrócili do starych ofiar i 
walczyli z Duchem Bożym. Mówi: „Jest to niemożliwe dla tych, którzy kiedyś 

byli oświeceni i zakosztowali daru z nieba, stali się uczestnikami Ducha 

Świętego i zasmakowali dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego świata, 
jeśli upadną, aby ponownie ich nawrócić, widząc, jak na nowo krzyżują 
sobie Syna Bożego i wystawiają Go na jawną hańbę. Hebr. 6: 4-6 

Po tym, jak zostaliśmy stworzeni do patrzenia dla Chrystusa i po wzięciu 
udziału w wyrzutach i utrapieniach Chrystusa, po zakosztowaniu 

niebiańskiego daru i zostaliśmy uczestnikami Ducha Świętego, nie możemy 
sobie pozwolić na powrót. Ale jeśli naprawdę zaprzeczymy mocy Boga i 

wrócimy do świata, nie będzie możliwości powrotu. „Kto gardził prawem 
Mojżeszowym, umarł bez miłosierdzia za dwóch lub trzech świadków; o ileż 

bolesnej kary sądzicie, będzie uznany za godnego, który podeptał Syna 

Bożego i policzył krew przymierza, przez co został uświęcony, co jest 
nieświętym, i uczynił pomimo Ducha łaski? " Hbr 10:28, 29 

 

Uzdrowione i ochrzczone. 

Chwalę Boga za Jego uzdrawiającą moc i dar Ducha Świętego. Napisałem 

do was kilka tygodni temu, prosząc o wasze modlitwy o uzdrowienie mojego 
ciała z dwóch dużych ropni w biodrach i plecach. Bóg natychmiast 

odpowiedział i zacząłem dochodzić do siebie i jestem obecnie tutaj, u 
br. Ryana, otrzymawszy Ducha Świętego, mówiąc językami i 
śpiewając. Alleluja. ES Hanson, Salem, Ore. 
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Nie musimy przekonywać ludzi, że ta praca pochodzi od Boga. Po prostu 
głoście Jezusa Chrystusa i Go ukrzyżowanego, a Bóg zatroszczy się o 
przekonanie ludzi. 

 

PRZESŁANIE DOTYCZĄCE PRZYJŚCIA 
CHRYSTUSA. 

Jezus przyjdzie, przyjdzie wkrótce, 

ponownie przyjdzie na ziemię, 
a wszyscy, którzy mają przygotowane serca, z 

radością Go spotkają. 

Oto Pan wkrótce nadejdzie, 

Godzina, której nie znacie, 
a was, jeśli znajdziecie, to nieprzygotowani, 

z Jezusem nie pójdziecie. 

On zna każde serce i szuka każdego serca, 
Aby przyjść, aby się przygotować. 

Pewnego dnia będzie za późno, 
by szukać tych radości, którymi można się dzielić. 

Wszystkich, którzy mnie szukają, będę błogosławił 
Z nieba woła Pan, 

Wszystkim, którzy szukają z całego serca, 
i słuchajcie tego słowa. 

Bo nie ma szacunku u Boga 

osoby ani majątku 
. Miłosierdzie, łaska i miłość Boga 

dla wszystkich ludzi jest tak wielka. 

„Obudź się”, woła, „Przygotuj się teraz”, 

dla mnie to pilna misja; 
„Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, 

a dam ci odpocznienie”. 

A Duchem Świętym i ogniem 

będę was wszystkich chrzcić 
I wszystkich, którzy pilnie szukają, 

W imię moje wzywać będą. 
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Wszystkie serca muszą teraz przygotować się 
z Nim na posiadanie domu, 

słodkiego Zbawiciela, tak cudownego, 
bo On tak szybko nadejdzie. 

„O strzeżcie się , bądźcie gotowi, jeśli przyjdę 

O północy, rano lub w południe, 
bądźcie gotowi, kiedy przyjdę”, 

O On przyjdzie tak szybko. 

Powyższy wiersz napisany przez Davida Kilbeuna 53 Howard St., Akron 

Ohio powstał z lektury interpretacji przesłania przekazanej przez siostrę 
Lillian Keyes z Los Angeles. Było mówione i śpiewane w afrykańskim 

dialekcie, który był rozumiany i potwierdzany przez naszą kochaną siostrę 
Mead teraz w drodze powrotnej do Afryki. 

 

W GÓRNYM POKOJU. 

Salem, Ore., 24 listopada. 

Praca tutaj przebiega wspaniale, chociaż sprzeciw jest głęboki i gorzki. Dwa 
dni temu podczas nabożeństwa wstępnego w wieży modlitewnej, 

„wieczerniku”, Siostra Ryan otrzymała swoją osobistą 
Pięćdziesiątnicę. Mówiła językami przez prawie trzy kwadranse bez 

przerwy. To był najbardziej zdumiewający przypadek, jaki mieliśmy do tej 
pory w tym mieście. Każdy, kto to widział, był zdumiony i umocniony w 
wierze. Mówiła co najmniej w siedmiu językach. Chwała Jezusowi. 

Całe miasto i okolica są wstrząśnięte. Są tu ludzie z Portland, The Dalles i 

okolic Astorii, którzy szukają Pięćdziesiątnicy. Siostra Glassco wśród 
reszty. Ja i żona przyjęliśmy naszą Pięćdziesiątnicę i mówimy językami. --
BH Irwin 

 

PENTECOST W NOWYM JORKU. 

Grupa misjonarzy z Los Angeles miała wypłynąć do Afryki 8 grudnia. Piszą, 
że Pięćdziesiątnica z pewnością spadła w Nowym Jorku na tamtejszej misji. 

Wielu zostało ochrzczonych Duchem Świętym i mówi nowymi językami. 

Pewien człowiek, który był odstępcą i został sparaliżowany z jednej strony, 
został wsparty o ołtarz i wkrótce znalazł się pod władzą, a po około 

trzydziestu minutach został odzyskany, uświęcony, ochrzczony Duchem 
Świętym, uzdrowiony, mówiący językami i skaczący i chwaląc Boga. Tak 
więc wśród krzyków, płaczu i śpiewu praca trwała do godzin porannych. 
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Bracie. Barratt, norweski brat, który odebrał Pięćdziesiątnicę, miał 
popłynąć do Norwegii, opuszczając Nowy Jork na tym samym statku z 

misjonarzami z Afryki. Bracie. Mead mówi o nim: „On jest jak brat Paweł, 
obdarzony sztuką, książkami itp., Przywódcą ludu i przez wiele lat był mocą. 

delikatny, wiem, że wszyscy go pokochalibyście. Musimy się za niego 
modlić, kiedy udaje się do swojego domu w Norwegii, aby rozpocząć tam 

pracę. Z całą swoją łagodnością mówi czasami głosem gromu przekonujące 
prawdy Mistrza ”. 

Wszystkie inne siostry są dobrze i wielce używane przez Pana. Bracie. a 

cena Siostry Batman była zmyślona. Ludzie chętnie składali ofiary i szybko 

wymyślili to, co było potrzebne. Siostra Shideler otrzymała 
Pięćdziesiątnicę. Wszyscy się z nią cieszymy. 

Misjonarze pływają po „Kampanii”. Zatrzymam się w Liverpoolu i być może 
będę miał tam okazję pracować dla Pana. 

Adres SJ Mead, Longs Temperance Hotel, Lime St., Liverpool, Eng. 

 

JEZUS PRZYCHODZI. 

Jezus nadchodzi! tak, przychodzisz po mnie! 
Jezus nadchodzi! Zobaczę jego chwałę; 

Chmury są Jego rydwanami, 

aniołowie Jego strażą; 
Jezus nadchodzi! jak jasne w Jego słowie. 

Jezus nadchodzi! O chwała boska! 

Jezus nadchodzi! mój Pan; 
Tak, przyjście triumfalnie 

Z okrzykiem i śpiewem; 
Jezus nadchodzi! czas nie jest długi. 

Jezus nadchodzi! Nie jest daleko! 
Jezus nadchodzi! będziemy troszczyć się o to, aby nie zostać; 

Chmury jako nasze rydwany, 
Aniołowie są naszymi strażnikami; 

Jezus nadchodzi! ta prawda jest Jego słowem. 

Jezus nadchodzi! Sprawiedliwy wtedy powstanie, 
Jezu, którego przyjście powitamy na niebie 

I wtedy świat będzie za nami tęsknił, 

Z Jezusem odeszliśmy, na 
zawsze śpiewać radosną piosenkę Hosanny. 

Jezus nadchodzi! tak, wszyscy się wtedy dowiedzą; 

Jezus, którego przyjście pokonało naszego wroga, 
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W zwycięstwie spotkamy Go; 
W triumfie powstaniemy! 

Jezus przyszedł! będziemy krzyczeć na niebie. 

Jezus nadchodzi! Święci, radujcie się! 
Jezus nadchodzi! więc podnieś swój głos; 

Chmury są Jego rydwanami, 
aniołowie Jego strażą; 

Śpiewajcie o Jego przyjściu i opowiadajcie o Jego słowie. 

-T. Hezmalhalch. 

WIARA APOSTOLSKA 
`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Vol. I.Nr 5 Los Angeles, Cal. , Styczeń 1907 Subskrypcja bezpłatna 

 

POCZĄTEK ODRODZENIA NA CAŁYM 

ŚWIECIE 

 

Oczekujemy od Pana wspaniałych rzeczy na rok 1907. Zamknięcie starego 

roku i początek nowego sprawiły, że padliśmy na kolana w Azusa Mission. A 
gdy ogłaszano Nowy Rok, ogarnęła nas taka fala chwały, boskiej miłości i 

jedności. Spotkanie trwało do rana i przez cały następny dzień. To rok 
jubileuszowy. Obyśmy wszyscy spędzili go u Jego stóp, ucząc się o Nim. 

Pan dokonał wielkich rzeczy w 1906 roku. Pierwszy dzień Zielonych Świąt 
przypadł w Los Angeles 9 kwietnia. Od tego czasu dobra nowina rozeszła 

się na dwie półkule. Wielu raduje się z przebaczenia, czystości i mocy Ducha 
Świętego. Gdziekolwiek idzie praca, dusze są zbawione i nie tylko zbawione 

od piekła, ale na wskroś i przygotowane na spotkanie z Panem w Jego 
przyjście. Setki zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Wielu z nich jest 

teraz w terenie, a niektórzy w obcych krajach, a Bóg pracuje z nimi, dając 
znaki i cuda, aby podążać za głoszeniem pełnej Ewangelii. 

Ludzie w całym kraju słyszeli, że w Los Angeles wylewa się olej Ducha i 
przybywają po ropę - pokonując tysiące mil. I są napełniani świętym 
olejem, chrztem Duchem Świętym, a dokądkolwiek pójdą, zostanie wylany. 
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Z małej wiary z nasion gorczycy, która została dana niewielkiej grupie ludzi 
czekających na Boga na spotkaniu modlitewnym w domku, wyrosło wielkie 

drzewo, tak że ludzie ze wszystkich części kraju przylatują jak ptaki, aby 
zasiąść na jego gałęziach. (Mat. 13: 31-32.) Wiara wciąż rośnie, a my wciąż 
jesteśmy na początku, gorliwie walcząc o wiarę raz przekazaną świętym. 

Jest to ciągły górny pokój czekający na Azusa Street. To jest jak ciągłe 
spotkanie obozowe lub konwencja. Wszystkie klasy i narodowości 

spotykają się na wspólnym poziomie. Jeden, który przyszedł po raz 
pierwszy, powiedział: „Największe wrażenie zrobiła na mnie pokora ludzi. 

Poszedłem więc do swojego pokoju, padłem na kolana i poprosiłem Boga, 
aby okazał mi pokorę”. 

Ołtarze są pełne poszukiwaczy. Czasami spotkania trwają całą noc. Ludzie 
są zabijani pod mocą Boga i uświęcani lub powstają, mówiąc nowymi 

językami. Na spotkaniach widzisz świętą radość Pana na twarzach, a ludzie 
topnieją przed Panem, pełni Jego chwały. 

Pan łaskawie leczy wiele chorych ciał. W Misji ludzie są uzdrawiani prawie 
codziennie. Zewsząd napływają prośby o modlitwę. Są one przedstawiane 

na spotkaniu, a Duch w wielu przypadkach świadczy, że modlitwa jest 
wysłuchana, a kiedy słyszymy od nich, są uzdrawiani. Chusteczki są 

wysyłane jako błogosławieństwo, zwracane chorym i w wielu przypadkach 
uzdrawiane. Jednego dnia dziewięć chusteczek było błogosławionych, 

innego szesnaście. Mężczyzna przyszedł ze złamaną ręką i został 
uzdrowiony. Ludzie z misji nigdy nie biorą lekarstw. Oni tego nie chcą. 
Wzięli Jezusa za swojego uzdrowiciela i On zawsze uzdrawia. 

Wśród misji zielonoświątkowych w Los Angeles i robotników w podmiejskich 

miastach panuje bardzo słodki duch jedności. W każdy poniedziałek rano 
ministrowie i pracownicy z różnych miejsc spotykają się na modlitwie i 

radach. Misje w Los Angeles odbywają się pod 327 1/2 S. Spring, z czego 
br. Fisher jest pastorem; 8th i Maple Ave., z których Bro. Pendleton jest 

pastorem; i 1321 E. 51st St., gdzie br. Siostra Kent ma dowództwo. 
Przychodzą też pracownicy z Long Beach, Pasadeny, Clearwater, Anaheim 

i innych pobliskich miejsc. Wszyscy są zgodni. Na naszym pierwszym 
spotkaniu naszego brata przekazano w językach kilka orędzi. Opublikuj i 
zinterpretowane w następujący sposób: 

„Uznajemy tylko Chrystusa, Jego prawdę, Jego Słowo. Musimy długo czekać 

przed Nim. Musimy przyznać, że On jest pośród nas, chodząc wśród złotych 
świeczników, przycinając, oczyszczając. Ten, który poruszał się wśród 

złotych świeczników, wkracza teraz pośród nas. Musimy uznać Go samego 
jako Głowę ponad wszystkich i nie znać nikogo według ciała. Duch Boży nas 

nauczy, jeśli będziemy przed Nim skrępować miłość i pokorę. Nasz Pan 
mówi: „Uśmiecham się do Ciebie gdy szukasz mojej woli, tylko mojej 

chwały. Nie może być chwały w nazwach, zakonach czy systemach, tylko 
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w samym sobie. Cała pełnia jest we Mnie, cała moc jest w Mojej Ewangelii 
”. 

W tej pracy musimy oddać Bogu całą chwałę. Musimy być bardzo pokorni 

u Jego stóp. Nie rozpoznaje ciała, koloru ani imion. Nie możemy chlubić się 
Azusa Mission ani niczym innym, jak tylko Panem Jezusem Chrystusem, 
przez którego świat został ukrzyżowany dla nas, a my dla świata. 

Jesteśmy zgromadzeniami i misjami w doskonałej harmonii. Azusa Mission 

oznacza jedność ludu Bożego na całym świecie. Bóg jednoczy swój lud, 
chrzcząc go jednym Duchem w jedno ciało. 

 

PENTECOST PRZYWRÓCONY. 

Napisane po namaszczeniu zielonoświątkowym w pociągu przez JW 
Ellisona, Des Moines, Iowa. 

O chwalebna obietnica nieba! 

Nareszcie wypełniony swemu ludowi; 
Języki ognia zstąpiły 

i zapieczętowały nas, tak jak w przeszłości. 

Moc Pięćdziesiątnicy się teraz rozprzestrzenia, 
Biblia brzmi wyraźnie jak dzwon; Jesteśmy teraz upoważnieni, aby 

opowiedzieć o 

zakończeniu dzieła Zbawiciela 
. 

Dotyk dłoni daje przekonanie, 

Spojrzenie oczu przeraża grzech, 
Wrota niebios są otwarte, 

I dusze wchodzą teraz do środka . 

Wszelki strach jest przepędzony na zawsze, 

a choroby i ból uciekają, 
Dotyk Jezusa jest tak potężny, 
jak był w tym cudownym dniu. 

Zjednoczenie serc jest jak magia, 
a ciała są uformowane jak glina; 

Dusze zapieczętowane przez Jego Ducha 
weszły do nieba, aby tam pozostać., 

Grzesznicy, którzy kiedyś byli nieostrożni, 
obudzili się w poczuciu swojej potrzeby; 
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Pięćdziesiątnica z pewnością się rozprzestrzenia, 
niezależnie od doktryny czy wyznania wiary. 

Potem chwała Jezusowi, który mnie umiłował, 

i chwała Jezusowi, który przyszedł, 
i chwała Jezusowi, który mnie napełnia, 

I pieczętuje swoim drogocennym imieniem. 

 

PENTECOSTAL POWER W SAN DIEGO. 

San Diego, Cal., 5 stycznia. 

Drodzy Święci, Pozdrowienia! 

Łaska i pokój niech będą wam wszystkim pomnożone przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, który zawsze sprawia, że triumfujemy na każdym 
miejscu i objawia przez nas woń swojej wiedzy. 

Drogi Pan obdarzył nas nieustannym zwycięstwem, odzyskiwał, uświęcał, a 

niektórzy co tydzień chrzcili Duchem Świętym. Zainteresowanie rośnie 
pomimo ciągłej deszczowej pogody. Ołtarz jest wypełniony poszukiwaczami 
prawie na każdym nabożeństwie. 

Mieliśmy cudowne przypadki, w których opętani przez diabła zostali 
cudownie i całkowicie ocaleni i odziani przy zdrowych zmysłach. Pragniemy 

zwrócić szczególną uwagę na jeden przypadek na chwałę Boga i moc 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Na spotkania przychodził człowiek niemieckiego pochodzenia, mistrz 
teologii i spirytualizmu, który twierdził, że jest wcieleniem Chrystusa - że 

jest nieśmiertelny i posiada wszelką mądrość i wiedzę. Błogosławiony Duch 
Święty dał świętym zdolność rozpoznawania duchów, a oni gromili w nim 

diabły. Mężczyzna upadł na podłogę, drżąc od stóp do głów. Diabły 
otrzymały polecenie, aby wyszły z niego w imieniu Jezusa. I natychmiast 

zaczął wyznawać swoje grzechy i zbrodnie, zbyt straszne, by je wymieniać. 
Nadal się modlił i wzywał Boga o miłosierdzie, a po kilku dniach znalazł 

spokój. Od tego czasu przeszedł do oczyszczającej Krwi i przyjął swoją 

Pięćdziesiątnicę iz pokorą przyjmuje Jezusa jako swojego doskonałego 
Zbawiciela, odzianego w zdrowy umysł, radosnego i szczęśliwego. 

Około dwunastu otrzymało Pięćdziesiątnicę, a wielu nadal 

poszukuje. Modlimy się, aby Pan ustanowił to dzieło tak, jak w Los 
Angeles. To jest otwarte pole z dziewiczą ziemią, a praca mocno i mocno 

obejmuje ludzi. Nasze serca są obciążone zbawieniem mieszkańców San 
Diego. 
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FE Hill 

 

AKRON ODWIEDZIŁ PENTECOST. 

118 Gale St., Akron, Ohio, 27 grudnia. 

Odkąd po raz pierwszy usłyszałem o wspaniałym sposobie działania Boga 

w Los Angeles, moje serce zgłodniało. A drodzy święci w Akron w dzień iw 
nocy nieustannie wołali do Boga, aby wysłał to w ten sposób. I zanim prawie 

się nie zorientowaliśmy, odwiedzono Akron. Chwała Bogu! W odpowiedzi na 
modlitwę posłał tutaj drogą Ivy Campbell, a wielu otrzymało 

Pięćdziesiątnicę. Ołtarz jest więcej niż wypełniony prawie przy każdej 

służbie. W rzeczywistości nie ma przerwy w spotkaniu. Niektórzy ludzie 
przynoszą obiady i nie przestają ich jeść. Niektóre z sióstr śpiewają w 

językach, jak głosy z nieba, a niektóre też interpretują. O, to jest cudowne! 
Wiele demonów zostało wyrzuconych, a chorzy są leczeni. Chwała 

Jezusowi! Wybiera także swoich misjonarzy. Spotkanie trwa dzień i noc - 
czasem całą noc. 

Ludzie przybywają tu z wielu kilometrów i odbierają osobistą 

Pięćdziesiątnicę. Bracie. McKinney rozsyła zaproszenia daleko i blisko i 
opowiada, jak Bóg odwiedza Akron i przyciąga głodnych. Drzwi jego 

kościoła zostały szeroko otwarte, aby powitać drogie siostry Ivy Campbell i 

Hudson ze wschodniego Liverpoolu. Spotkania trwają od trzech 
tygodni. Duch Święty jest jedynym przywódcą. Wychwalać Boga! 

Podczas gdy niektórzy prominentni duchowni są temu przeciwni, ich głodni 

członkowie przeskakują przez płot i docierają do małego kościoła 
misyjnego, zostają zbawieni, uświęceni, a następnie odbierają osobistą 

Pięćdziesiątnicę. Cieszymy się, że Bóg miał jednego pokornego kaznodzieję 
w Akron, który otworzył szeroko drzwi, aby przyjąć ten „późny 

deszcz”. Prawdopodobnie właśnie otrzymamy pierwsze zraszanie wielkiego 
prysznica, który ma nadejść. Wychwalać Boga! 

Ciężar każdego, kto otrzymał osobistą Pięćdziesiątnicę, brzmi: „Jezus 
wkrótce przyjdzie”. 

21 stycznia, pożar wybuchł także w Pittsburgu. Bóg odwiedza każde głodne 

miasto i miasto, które Go przyjmie. Ogień się tutaj rozprzestrzenia pomimo 
całej wody, którą wylewa diabeł. Wydaje się, że działa jak olej zamiast 
wody. Chwała naszemu zwycięskiemu Królowi! 

Jedna z naszych matek w Izraelu ma swój osobisty Pięćdziesiątnica i język 

hawajski. Trzej hawajscy chłopcy z Honolulu przybyli do Akron, aby znaleźć 
pracę, a Bóg wysłał ich do Misji i powiedzieli, że Matka Davis doskonale zna 
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hawajski język i zinterpretowała dwa przekazane przez nią przesłania, które 
brzmiały: „Bóg jest miłością” i „Jezus będzie wkrótce." 

Wasz w Jezusie, 

pani Pearl Bowen. 

 

PORTLAND JEST MIESZANY. 

Portland, Ore, 31 grudnia. 

Pokój od Boga Ojca wam i wszystkim świętym. 

Cóż, Bóg wzniecił tę Północ, aż każdy diabeł w piekle też się poruszy. 

Skończyłem pracę w Salem: był tam dwa tygodnie. Siedmiu otrzymało 

Pięćdziesiątnicę. Święci są w doskonałej harmonii. Studenci, urzędnicy 
miejscy i pierwsi mieszkańcy tego miejsca usłyszeli Ewangelię, ale o ile 

teraz widzimy, odrzucili ją. Większość z tych, którzy otrzymali 
Pięćdziesiątnicę, pochodzi z małych miejsc w okolicy i poszli do domu, aby 

głosić radosną nowinę tej cennej Ewangelii. O, moje serce jest tak pełne 
tego ranka. Chwała! Chwała! Chwała! 

No cóż, siostra Glassco i troje jej dzieci przeżyły Pięćdziesiątnicę w Salem. 

A zanim wrócą do domu, w Boże Narodzenie, w dzień, kiedy br. Glassco 
głosił, Pięćdziesiątnica padła na zebranie i dwóch przemówiło językami. 

Planowaliśmy przyjechać w sobotę, a to był wtorek. Kiedy tu dotarliśmy, 

trzech innych przyjęło chrzest. Przyjechaliśmy tutaj w południe i poszliśmy 
na spotkanie o trzeciej. Moc spadła, zanim spotkanie dobiegło połowy i 

dwóch otrzymało Pięćdziesiątnicę; w nocy jeszcze dwa. Ostatniej nocy 
Mildred otrzymała Pięćdziesiątnicę. Zabici przez Pana leżą, więc nie możesz 

poruszać się po ołtarzu. Ołtarz jest pełny, zanim spotkanie dobiegnie 
połowy. Dom jest po prostu zapakowany. O, gdybyśmy mieli tylko większą 
salę. Nie mogę powiedzieć, jak Bóg tutaj działa. 

Teraz muszę ci opowiedzieć o Mildred. Mówiła czterema językami, śpiewała 
tak słodko i interpretowała każde słowo. Interpretacja piosenki była. 

„Jezus woła cię, grzeszniku, wróć do domu. 
Chwała Jego imieniu, grzeszniku, wróć do domu”. 

Potem wstała i tłum ucichł jak śmierć. Zaczęła machać rękami i nauczać 

językami i tłumaczyć. Da ci część tego. „Tego, który do mnie przychodzi, 
nie wyrzucę precz”. (Języki). „Pan przygotował mnie, abym głosił Jego 

Ewangelię”. (Języki). „Jezus wkrótce przyjdzie”. (Języki). „On zabierze 
Swoją Oblubienicę, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony”. 
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8 stycznia - na sali tłoczą się tłumy. Musimy mieć policjanta, który pilnuje 
przejść. Mówią nam, że przychodzą tłumy ludzi i są zawracani. Mieszkańcy 

Syjonu zorganizowali w niedzielę masowe spotkanie i zdecydowali się 
przyjść w ciele na dzień Pięćdziesiątnicy. 

O, tak się cieszę, że wybrał mnie. Pan uzdrowił niektóre złe 

przypadki. Jedna kobieta miała ataki epilepsji. Kiedy diabeł z niej wyszedł, 
była tak słaba, że nie mogła znieść. Ręka mężczyzny, która była bezradna, 

została uzdrowiona. Kobieta, której umysł prawie zniknął, została 
uzdrowiona w korytarzu zeszłej nocy na oczach grzeszników. 

Pięćdziesiątnica przypada na ludzi, kiedy po raz drugi przychodzą na 
spotkanie, siedząc na swoich miejscach. 

Zostaję na misji. To skromne pomieszczenie, ale Jezus jest tutaj. Każda 

minuta mojego czasu jest oddana Bogu. Czasami się męczę. Został 
wysłany, aby modlić się za mężczyznę z wysoką gorączką. Modliłem się, 

zanim poszedłem, byłem taki zmęczony. Jezus powiedział: „Ja 

uzdrawiam”. Kiedy tam dotarłem, Jezus uzdrowił go, zanim położyłem na 
nim ręce. Wstał i przyszedł na spotkanie. Och, poznaję cudowną 

tajemnicę; to pozwolić Jezusowi wykonać pracę i dźwigać cały ciężar. Och, 
jestem taki szczęśliwy z Jego miłości i służby. 

Przyjeżdżają ludzie z całego świata. Młoda dama przyjechała z Albany. Była 

grzesznicą i doszła do wszystkiego, nawet do jej wczorajszej 
Pięćdziesiątnicy, w jeden dzień. Teraz jest 38 osób, które przyjęły chrzest, 
osiem od soboty, a to jest wtorek rano. 

Słyszałem, że praca w San Francisco jest w porządku. Dusze zbawione, 

uświęcone i ochrzczone, a ludzie z kościoła przychodzą. Och, Bóg 
rozpowszechnia tę Ewangelię pomimo diabła. Jakże się cieszę, że znalazłem 

drogę do starej, drogiej misji na św. Azusa. Miłość do wszystkich świętych. - 
Florence Crawford. 

215 2nd Ave. 

 

BŁOGOSŁAWIONE PORY ROKU W SEATTLE 

1617 7th Ave., Seattle, Waszyngton, 21 grudnia. 

Niech pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie z wami. 

Mamy dobre czasy i jak dotąd jest około czterdziestu pięciu ochrzczonych 

dusz. Mieliśmy wspaniałe nabożeństwo w Puget Sound i ochrzciłem około 

trzydziestki, młodych i starych. Padało i trochę zimno, ale Pan był z 
nami. Mała dziewczynka w wieku około dwunastu lat, która szukała swojej 
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Pięćdziesiątnicy, dostała to natychmiast, gdy tylko jej stopy dotknęły 
wody. Pan odciął jej język, a ona mówiła przez cały czas wychodząc i 

wchodząc. Pan był z nami w cudownej mocy. O, On jest wspaniałym 
Zbawicielem. Od dwóch tygodni modlimy się o moc. 

Pogoda jest tutaj bardzo deszczowa. Pada przez około sześć dni w tygodniu, 

ale uśmiech naszego Ojca jest nad nami i to jest lepsze niż cokolwiek 
innego. 

7 stycznia - W ciągu ostatnich kilku dni Pan wylał tutaj swojego Ducha i 
musi być w sąsiedztwie około siedemdziesięciu dusz, które są teraz 
ochrzczone. 

Twój w Nim, 
-Thos. Śmieci i żona. 

 

MISJA APOSTOLSKA WIARY W SAN JOSE. 

San Jose, Cal., 24 stycznia. 

Droga wiara apostolska: 

Bóg, nasz Ojciec, czyni dla nas wielkie rzeczy, odkąd ostatnio 
pisaliśmy. Teraz oddajemy cześć Bogu w naszej własnej sali. Mamy bardzo 
ładnie urządzoną misję, za którą wielbimy Pana. 

Ogień wciąż pada. W minioną niedzielę mieliśmy wspaniałe całodzienne 

spotkanie. Zabijająca moc ujawniła się w niezwykły sposób. Jeden leżał 
godzinami pod prądem. Młoda dziewczyna wzięła Boga za Jego Słowo, 
otworzyła szeroko usta, a Pan napełnił je chwałą w nowych językach 

Pani Williamson przyprowadzała córkę na spotkania w celu uzdrowienia jej 
oczu, które były bardzo złe. Obecna była moc uzdrawiania i dziecko wróciło 

do domu całkowicie wyleczone. Wielu innych zostało uzdrowionych od 
czasu otwarcia spotkań. Siostra Williamson otrzymała Pięćdziesiątnicę, a 

Bóg umieścił ją w swoim niebiańskim chórze, aby śpiewała niebiańskie 
pieśni na Jego chwałę. Pisze także w wielu językach. Interpretuje większość 
piosenek, które śpiewa, a kiedy mówi językami, również tłumaczy. 

Kilku z tych, którzy otrzymali Pięćdziesiątnicę, zostało wezwanych na 

zagraniczne pola, aby pracować dla Niego. Pewna młoda kobieta wkrótce 
przygotowuje się do wyjazdu na Hawaje. 

Po prostu trzymam fort, dopóki mój Ojciec nie wyśle kogoś, by zajął się tu 

pracą, kiedy spodziewam się wyjechać w podróż dookoła świata, grając 

złotą trąbkę, zwiastującą rok jubileuszowy. Albowiem przyjście Pana jest 
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blisko, nawet u drzwi. I chce, aby narody pogańskie usłyszały radosną 
nowinę i były gotowe na Jego przyjście. 

Wierzę, że ten ruch jest ostatnim wezwaniem, które świat otrzyma, zanim 

przyjdzie po swoją oblubienicę. Obj. 19: 7,8. To są dni 
przygotowania. Nahuma 2: 1-5. Rydwany, które widział Nahum, to 
samochody, które widzimy dziś na naszych ulicach. 

Nie mogę się doczekać, aby być w drodze, bo czuję, że czas jest krótki. To, 
co robimy, musimy robić, gdy jest dzień. 

-HM Turney. 

 

PENTECOST W PÓŁNOCNEJ KAROLINIE. 

Dunn, Karolina Północna, 2 stycznia. 

Świętym w Azusa Mission i przez całą Kalifornię, witając się w Imieniu 
Jezusa! 

Chwalcie Go! To przepiękne. W zeszłym tygodniu odprawiłem kilka 

nabożeństw na wsi w jednym z kościołów Świętości, a dwa z nich otrzymały 
Pięćdziesiątnicę i przemawiałem językami. Języki były tak doskonałe, jak 

kiedykolwiek słyszałem. Jeden był kuratorem szkółki niedzielnej, a drugi 
starszym kościoła. Musiałem opuścić to spotkanie, aby wypełnić moje 
spotkanie tutaj, ale spotkanie nadal tam trwa. 

Tu jest dopiero trzeci dzień, a już około dziesięciu otrzymało 

Pięćdziesiątnicę. Pięciu kaznodziejów przyjęło chrzest, a niektórzy z nich 
znają już dwa lub trzy języki i mogą głosić kazania i modlić się w językach. 

Kościół jest przepełniony, a ludzie przybywają z całego kraju. Grzesznicy 
są nawracani, a inni okazują skruchę. To miasto liczące około 2500 

mieszkańców nigdy wcześniej nie widziało Pięćdziesiątnicy, ale chwała 
Bogu, nadeszło i miasto jest poruszane od środka do obwodu. Ludzie w 

dużej mierze odłożyli na bok jedzenie i interesy i na poważnie schodzą 
przed Bogiem. Jakże wielbię Boga za to cudowne zbawienie. Wszystkie 

znaki idą za mną, odkąd otrzymałem Pięćdziesiątnicę. O, zaufajmy tylko 

cichemu, słodkiemu głosowi Jezusa. On to wszystko robi. O, jak bardzo 
chwalę Boga za wysłanie mnie do Los Angeles i za was wszystkich. 

17 stycznia - Nasz Bóg wypełnia Swoją obietnicę, a Jego Duch zostaje 

wylany tutaj, w Dunn, jak nigdy dotąd. Wielu przybyło z Karoliny 
Południowej i Georgii, otrzymało Pięćdziesiątnicę i wróciło, a tam niektórzy 

przyjęli chrzest. Ogień się rozprzestrzenia. Spotkanie trwa tutaj z większym 
zainteresowaniem. Prawie na każdym nabożeństwie ktoś otrzymuje 

Pięćdziesiątnicę i mówi językami. Niektórzy z naszych kaznodziejów głosili, 
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śpiewali i modlili się w nieznanych językach, a nie mówiąc ani słowa po 
angielsku, obudzili grzeszników. 

Kilku kolorowych ludzi otrzymało prawdziwą Pięćdziesiątnicę i mówi 

językami. Bóg cudownie pobłogosławił niektórych ludzi darem 
śpiewu. Pewna kolorowa siostra, nauczycielka, przyjęła wczoraj dzień 

Pięćdziesiątnicy i przez pewien czas mówiła językami. Zamanifestowała 
wezwanie do obcych pól. Wszyscy ludzie Boży są tutaj jednym. 

Bardzo się modliłem, aby Bóg dał mi dostęp do moich braci, abym mógł ich 
przekonać o Jego błogosławionych prawdach. I żaden z nich jeszcze nie 

wystąpił przeciwko mnie, ale wystąpił, otrzymał prawdziwą Pięćdziesiątnicę 
i wychodzi w mocy Pana. Niektórzy ludzie przygotowują się teraz do 
zagranicznych pól. O, jak wielbię Boga! 

Bracia, módlcie się i rozpowszechniajcie wieści wszędzie, gdzie znajdzie się 
człowiek. Może już nigdy nie zobaczę cię w ciele, ale przychodzę przynosząc 
snopy. 

Wielu obchodzi Pięćdziesiątnicę w kraju i za granicą. Przechodzę stąd do 

High Point, NC. Mam więcej telefonów, niż mogę obsłużyć w ciągu sześciu 
miesięcy. Wasz brat i sługa Boży, 

-GB Cashwell. 

 

PENTECOST W LAMONT, OKLA. 

17 stycznia. 

Drodzy Święci, Pozdrowienia! 

Opuścił Los Angeles 4 grudnia i dotarł do Oklahomy zaledwie tydzień 
później, zatrzymując się po drodze kilka razy. Dość wielu czekało i czekało 

na Pięćdziesiątnicę, kiedy przyjechałem, ale wiele trzeba było zrobić, zanim 
Bóg mógł wylać Swojego Ducha. Ludzie byli w wielkiej niewoli. Uczono się, 

że jedzenie wieprzowiny, noszenie krawatów, picie kawy i noszenie wąsów 
jest bardzo grzeszne, a jeśli nie zostałeś obrzezany, byłeś zgubiony. 

Po około dziesięciu dniach modlitwy i trzymania Krwi, Bóg zaczął ich 
rozbijać i zaczęli błagać o przebaczenie siebie i swoich sąsiadów. I w 

krótkim czasie, na spotkaniu modlitewnym w domku, Bóg wylał swego 
Ducha w zabójczej mocy i prawie wszyscy upadli, jedna kobieta przeszła 

przez mówienie językami. Bóg zaczął teraz działać, a dusze zostały 
zbawione, odstępcy odzyskali, a wierzący zostali uświęceni na prawie 

każdym nabożeństwie. Kraj był poruszony na wiele kilometrów. Niektórzy 
przyjechali 100 mil, aby otrzymać Pięćdziesiątnicę i uzdrowienie. 
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Jedna dama, która była wolną metodystką, została odzyskana, uświęcona i 
ochrzczona Duchem Świętym. Mówi i śpiewa w językach. Zaczęła śpiewać 

w domu w językach, a jej mąż nabrał takiego przekonania, że ledwie może 
wykonywać swoją pracę, i po kilku dniach przyszedł do ołtarza i został 
pięknie uratowany. To takie słodkie ufać Jezusowi. 

Pan powiedział mi, abym ruszył dalej, w ostatnią niedzielę. Spotkanie 
zakończyło się w niedzielę wieczorem z wieloma poszukiwaczami przy 
ołtarzu. Święci pójdą dalej i popchną bitwę. 

21 stycznia - przyjechałem tutaj w piątek rano po spędzeniu dwóch dni w 

Chicago. Dość wielu tutaj stara się o chrzest. Tutaj spodziewamy się 
wielkich rzeczy. Módlcie się dużo za mnie. Czuję to, kiedy modlą się za mnie 

publicznie. Jakiś czas temu podczas modlitwy Pan pokazał mi br. Seymour 
modlił się za mnie i wydawało się, że Duch porwał mnie. Under the Blood, 

-GA Cook, 

612 Terrace Ave., Indianapolis, Ind. 

 

Kilku otrzymało już chrzest Duchem Świętym w Des Moines, Ia. Nie było to 
przez nikogo, kto tam wysłał, ale oni czekali, zanim nadejdzie Bóg i 
Pięćdziesiątnica. 

 

W Toronto pewna liczba przyjęła chrzest. Bracie. O. Adams przyjechał tam 

z Los Angeles. Nie otrzymał jeszcze swojej Pięćdziesiątnicy, ale powiedział 
im o tym, co Bóg uczynił w Azusa Mission i innych miejscach. Poszli od razu 

do Boga. Grupa pozostała po spotkaniu, aby się modlić i Duch zstąpił, a 
trzech zostało napełnionych Duchem Świętym. 

 

Otrzymujemy setki nazwisk i adresów do gazety. Proszę pisać bardzo 
prosto. Ci, którzy regularnie o to proszą, są zapisani do ksiąg. Wysyłamy 

tysiące egzemplarzy próbnych do znajomych, których nazwiska zostały 
przesłane przez innych. Jeśli nie otrzymamy od nich wiadomości, wysyłamy 
tylko dwie to trzy liczby. Prosimy o zgłaszanie nam wszelkich błędów. 

 

Jeśli chcesz być gruby i napełniony mocą Ducha Świętego, żyj Słowem. 
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Pan pozwala nam opublikować kolejny numer 30 000 artykułów jako piąty 

numer Wiary Apostolskiej. Jest bardzo szczęśliwy, gdy go wyciąga. Chociaż 
jest nieco późno, wierzymy, że będzie to większe błogosławieństwo. 

 

Kiedy byłeś biedny i brzydki we własnych oczach, to był czas, kiedy Bóg cię 

wywyższył i wykorzystał, ale kiedy staniesz się jakimś wielkim 
Nabuchodonozorem, wtedy Bóg każe ci jeść trawę jak wół. Miej mało, a 
Bóg cię użyje. 

 

Dziecko, które przypadkowo przyjęło truciznę znalezioną w butelce w 

szafie, zostało uzdrowione w odpowiedzi na modlitwę. Matka trzymała się 
Boga w bolesnej modlitwie: „Panie, ratuj moje dziecko”. To maleństwo było 
zimne, ale Pan całkowicie je uleczył. 

 

„Duch Święty błogosławi nas codziennie, ale musimy mieć wielkie wylanie 

Ducha Świętego, ponieważ są pośród nas ludzie, którzy modlą się dzień i 
noc o wielkie przebudzenie wśród ludzi”. 

-Pani. CA Roll, 

1005 Edwards St., Fort Worth, Tex., 9 stycznia. 

 

Choroby są dziełem szatana. Czasami ściągamy to na siebie przez 

przemęczenie. Czasami Pan na to pozwala z powodu grzechów zaniedbania 

lub popełnienia. Szatan nie może nas trapić, chyba że Bóg na to 
pozwoli. Nie ma nad nami żadnej władzy, dopóki nie wejdziemy na jego 
terytorium. 

 

Dusze przyjmują chrzest w Clearwater, Cal. Matka Wheaton zeszła na dół, 

aby z nimi zostać, została ochrzczona Duchem Świętym i przemówiła w 
dwóch językach. Jest bardzo szczęśliwa i napełniona Duchem Świętym, a 

Bóg ją wykorzystuje. Bracie. McLain pisze, że jest tam wiele głodnych dusz, 
a diabeł jest poruszony. 

 

Kilku napisało i zapytało, czy otrzymaliśmy przesłane ofiary. Możemy 

odpowiedzieć, że wszyscy przyszli bezpiecznie, nawet do niektórych listów, 

które przeszły przez pożar we wraku pociągu i były przypalone na brzegach 
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i poplamione wodą, ale przyszły bezpiecznie i pieniądze w nich. Widzimy 
więc, jak Pan troszczy się o ofiary konsekrowane. 

 

„Otrzymałem Pięćdziesiątnicę w zeszłą sobotę rano o godzinie 1:15. Chwała 

Bogu! Jestem całkowicie oddany Jego woli. Słowa nie mogą wyrazić 

błogosławionego pokoju, jaki mam w mojej duszy. Moja dusza jest pełna 
Jego chwały. Alleluja! Chwała Bogu za Jego wspaniały Dar dla ludzi. 

Modlimy się i oczekujemy, że 120 dusz ochrzczonych Duchem przyjmie San 
Diego dla Boga ”. 

-HG Nasen, San Diego, Cal. 

„Skandynawowie tutaj obchodzą dzień Pięćdziesiątnicy. Byłem z nimi na ich 

nocnym spotkaniu. O, jak Bóg wylał swojego Ducha na wszystkie ciała. 

Wielu mówiło językami i śpiewało pieśni niebieskie - niebiański chór. moc 
Boża. Wielbi dusza moja Pana. Porusza ducha, duszę i ciało. ”- p. SC Magie, 
710 Times St., Ballard, Wash. 

 

Uświęcone ciało to takie, które cieszy się doskonałym zdrowiem dzięki 

wierze w Boga. Nie oznacza to, że nie mogliśmy zachorować, ale wiara 
utrzymuje nas w zdrowiu. Nie chcemy uczyć ludzi, że nie mogą zachorować, 

ponieważ myśleliby, że są nieomylnymi stworzeniami. „Jak latorośl nie 
może wydawać owocu, jeśli nie zostanie w krzewie winnym, tak już nie 

będziecie mogli przyjąć, że zostaniecie we mnie”. Dlatego dla zdrowia 
musimy trwać w Chrystusie. 

 

W Akron w stanie Ohio młody człowiek udał się na zebrania Pięćdziesiątnicy 

i dzięki głoszeniu dał się przekonać. I poszedł do pastora Pierwszego 

Kościoła Kongregacyjnego i zwrócił mu 10 dolarów, które ukradł czternaście 
lat wcześniej, i obiecał zapłacić resztę. Pastor był bardzo zdziwiony, 

ponieważ mężczyzna był pod jego kazaniem od lat i nigdy nie został 
przekonany. Powiedział: „Ten rodzaj religii jest pełen dobrych strzałów. Nie 
ma w nim pustych nabojów”. 

 

Bracie. Tom Hezmalhalch odwiedził Los Angeles z wizytą i wspólnie 

biesiadowaliśmy przy dobrym stole ojca. W drodze powrotnej do Kolorado 
Duch nakazał mu zatrzymać się przy Igłach. Jadąc we wtorek rano 

pociągiem, aby wznowić podróż, o czwartej rano minął pociąg, którym 
jechał w Los Angeles do Denver, każdy samochód leżący w rowie. W jakiś 
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sposób opuścili szyny. Gdyby nie był posłuszny Duchowi, byłby w rowie i 
cenne dusze cierpiałyby. Warto znać Pana i być Mu posłusznym. 

 

Jak przegapisz piekło, jeśli potkniesz się o tę cenną Ewangelię, jeśli 

zignorujesz tę Ewangelię, której Bóg dał znaki i cuda do naśladowania? Jeśli 

zasmucasz Ducha Świętego i podeptasz Krew Jezusa Chrystusa, jak 
będziesz tęsknić za piekłem? Nie ma sposobu, aby uciec z piekła, jeśli 

odrzucisz Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bóg tak umiłował świat, że dał 
swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne. O, moi przyjaciele, cenna Krew płynie dla was. Jeśli 
przyjdziesz do Niego, On zmyje twój grzech i oczyści cię od wszelkiej 
nieprawości i cielesności oraz osadzi Swój tron w twoim sercu. 

 

Ktoś, kto przyjął chrzest Duchem Świętym w Clearwater, świadczył: „To 

było w porannym uwielbieniu. Przeczytaliśmy rozdział i chciałem się modlić, 
ale Pan związał mi usta. Moc zaczęła napływać falami. Pan przejął pełne 

posiadanie. upadłem jak martwy. Byłem martwy dla świata. Próbowałem 
się modlić leżąc na podłodze, ale kiedy mój język się poluzował, to było w 

innym języku. I O radość, która przyszła do mojej duszy, żaden ludzki język 
mogę powiedzieć. Wydawało się, że zniknęły ludzkie radości. Mówiłem 

około pół godziny. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie miałem. Wydawało 
się, że cały świat i ludzie wyglądali inaczej. Jezus przyszedł do mnie. Nigdy 

nie mogę śpiewajcie Jego pochwały lub wychwalajcie Jego pochwały, gdy 
nadejdzie wieczność. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna. 
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KIEDY PRZYJDZIE JEZUS. 

Och, błogość tej radosnej chwili, 

kiedy Jezus rozłupuje niebo! 
Wtedy łzy i walka i ból ustaną, 

Nasz smutek zamieni się w radość. 

Groby umarłych sprawiedliwych pękną, 
a święci żyjący powstaną; 

Razem wzniesiemy się w powietrze 
I zatłoczymy czekające niebiosa. 

Z Nim przyjdą chmury aniołów. 
Och, ten zachwycający widok! 

Jak Chrystus zstępuje ponownie na ziemię 
w blasku nieba. 

Ten, który przedtem zstąpił z nieba, 

aby cierpieć, krwawić i umrzeć, 

teraz przychodzi w majestacie, by panować, 
Pan ziemi i nieba. 

Obmyci krwią święci w szatach światła 

Z uwielbionymi ciałami, 
Z radosnymi hosannami na ustach 

Będą więc oblubienicą Jezusa. 

Krzyż złożony, nasze brzemiona zniknęły, 

Korona życia, którą będziemy nosić, 
A stojąc blisko boku Jezusa, 

będziemy mieć udział w Jego chwale. 

Rozpoczyna się uczta weselna, 
dzwonią dzwony weselne; 

Aniołowie i archaniołowie krzyczą 
I pomagają świętym śpiewać. 

Pochwały Emanuela, 
który umarł za ród Adama, 

który kupił takie ekstatyczne radości 
dla grzeszników zbawionych łaską. 

O Boże, jak cudownie się wydaje, 

że raczysz przywołać 

z ciemnej rasy ludzi 
oblubienicę Twego drogiego Syna. 
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Nasze serca radują się myśląc, drogi Panie, 
że wkrótce się pojawisz, 

Czytamy znaki na ziemi i na niebie 
i wiemy, że jesteś blisko. 

Amen, tak, drogi Panie, mówimy: 

Przyjdź Jezu, przyjdź szybko 
I zakończ tu straszny konflikt 

I zabierz swoich bliskich do domu. 

Moi bracia, możemy usłyszeć wołanie, 

zanim to spotkanie dobiegnie końca: 
„Jezus jest tutaj!” "Powstań, moja miłości, 

i wstąp do twego Pana." 

Wtedy nasze modlitwy zostaną zwrócone ku chwale, 
a wiara skończy się na widoku; 

Cóż za szczęście widzieć Jego błogosławioną twarz! 

Cóż za nieskończona rozkosz! 
      -Bracie. Alfred Beck. 

 

„ZOBACZ SALĘ BRIDEGROOM COMETH!” 

„Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu pann, które 

wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było 
mądrych, a pięć głupich. Głupie wzięli swoje lampy i nie wzięli ze sobą oliwy. 
ale roztropni wzięli oliwę do swoich naczyń wraz z lampami. 

„Gdy oblubieniec zwlekał, wszyscy spali i zasnęli. A o północy rozległo się 
wołanie: Oto oblubieniec: wyjdźcie mu na spotkanie. 

„Wtedy powstały wszystkie te panny i opatrzyły swoje lampy. A głupie 
rzekły do mądrych: Użyczcie nam waszej oliwy, bo nasze lampy zgasły.” 

Ale mądrzy odpowiedzieli, mówiąc: Nie tak; za mało dla nas i dla was; ale 
idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 

A gdy one szły kupować oblubieńca, przyszedł, a te, które były gotowe, 
weszły z nim na wesele, a drzwi zostały zamknięte. Potem przyszły także 

inne dziewice, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. powiedział: Zaprawdę, 
powiadam wam, nie znam was. 

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy 
przyjdzie”. Matt. 25: 1-13. 
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Wiesz, że dziewica w Piśmie Świętym jest rodzajem czystości. Chrystus 
mówi w tej przypowieści o Kościele i jego stanie w chwili Jego przyjścia. 

Wiele drogocennych dusz nie oczekuje dziś powrotu swego Pana i zostaną 
znalezione w takim samym stanie, jak pięć głupich dziewic. Wyszli na 

spotkanie oblubieńca i mieli trochę oliwy w swoich lampach, ale nie mieli 
jej w swoich naczyniach z lampami. Więc kiedy wołanie wyszło, znaleziono 

ich brakujących w oleju, który jest prawdziwym typem Ducha Świętego. 
Wiele dzieci Bożych jest oczyszczonych z grzechu, a mimo to walczą z 

uzyskaniem większej ilości oleju. Myślą, że mają dość. W swoich duszach 
mają trochę miłości Bożej, ale nie mają jej podwójnej części. Potrzebują 
tylko oliwy w naczyniach i lampach. To jest tak proste, jak to tylko możliwe. 

Drodzy umiłowani, Pismo Święte mówi: „Błogosławieni, którzy są wezwani 

na ucztę weselną Baranka”. Obj. 19: 9. Więc są błogosławieni, którzy mają 
powołanie. Ci, którzy będą mieli pozwolenie na wejście, to ci, którzy są 

usprawiedliwieni, uświęceni i ochrzczeni Duchem Świętym - zapieczętowani 
do dnia odkupienia. Oby Bóg wzniecił wszędzie Swoją oczekującą 

oblubienicę, aby wraz z lampami nabrała oliwy do naczyń, aby mogli wejść 
na ucztę weselną. Duch Święty odszukuje ludzi, którzy zakładają szaty 

sprawiedliwości i pieczęć na czołach. Anioł trzyma teraz wiatry, aż wszystkie 
dzieci Boże zostaną zapieczętowane na czołach imieniem Ojca. Wtedy 
zostanie wylany gniew Boży. 

„Oto Oblubieniec nadchodzi!” O, czas jest już bardzo blisko. Wszystkie 

świadectwa Jego przyjścia, które trwają od miesięcy, są świadectwem, że 
wkrótce przyjdzie. Ale kiedy zabrzmi trąbka, będzie za późno na 

przygotowania. Ci, którzy nie są gotowi na pochwycenie, zostaną 
pozostawieni, aby przejść przez straszny ucisk, który nadchodzi na ziemię. 

Mądre panny będą na uczcie weselnej i spędzą czas wielkiego ucisku z 
Panem Jezusem. Będą mieli uwielbione ciała. Albowiem my, którzy 

pozostaniemy aż do przyjścia Pana, zostaniemy przemienieni w mgnieniu 
oka. 

Wiele drogocennych dusz wierzy dzisiaj, że w uświęceniu mają to wszystko, 
że mają już chrzest Duchem Świętym lub udzielenie mocy; ale w owym 

dniu odkryją, że są w błędzie. Mówią: Precz z tą trzecią pracą. Jaka jest 
różnica, drodzy, jeśli potrzeba 300 prac? Chcemy być gotowi na spotkanie 

z oblubieńcem. Głupie panny mówiły do mądrych: „Dajcie nam waszej 
oliwy”. To się stanie. Wielu, którzy mówią, że mają dość i sprzeciwiają się, 

zobaczy zgaszone lampy i poproszą o modlitwy ludu Bożego. Bóg ostrzega 
cię przez Swoje sługi i służebnice, abyś się przygotował; ale wielu wróci, 

aby zdobyć olej od innych. Moi drodzy, nie możemy sobie pozwolić na 
więcej niż wystarczająco. Możesz chwycić świętych za ręce, ale nie możesz 

wycisnąć oleju.Musisz napełnić naczynie dla siebie. Wielu będzie żenić się i 
wydawać małżeństwa, kupować i sprzedawać, a troski tego świata staną na 

drodze. Przede wszystkim chcemy otrzymać olej, Ducha Świętego. Każdy 
chrześcijanin musi zostać ochrzczony Duchem Świętym dla siebie. Wiele 
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biednych dusz w tym dniu będzie strasznie rozczarowanych. Obyśmy Go 
dziś szukali, chrztu Duchem Świętym i ogniem. Nadszedł czas, aby kupić 

olej; to znaczy przebywanie u stóp Pana Jezusa i przyjmowanie chrztu 
Duchem Świętym.Wiele biednych dusz w tym dniu będzie strasznie 

rozczarowanych. Obyśmy Go dziś szukali, chrztu Duchem Świętym i 
ogniem. Nadszedł czas, aby kupić olej; to znaczy przebywanie u stóp Pana 

Jezusa i przyjmowanie chrztu Duchem Świętym.Wiele biednych dusz w tym 
dniu będzie strasznie rozczarowanych. Obyśmy Go dziś szukali, chrztu 

Duchem Świętym i ogniem. Nadszedł czas, aby kupić olej; to znaczy 
przebywanie u stóp Pana Jezusa i przyjmowanie chrztu Duchem Świętym. 

Wydaje się, że podczas uniesienia ludzie będą mogli kupić olej. Wydaje się, 
że Duch nadal będzie tu na ziemi i że mogliby go dostać, ale na ucztę 

weselną będzie już za późno. Dlatego Pan ostrzega nas, abyśmy byli 
gotowi, bo nie znamy dnia ani godziny. 

Ci, którzy zostaną pozostawieni w uniesieniu, a mimo to okażą się wierni 

Bogu i nie otrzymają znamienia bestii, chociaż będą musieli cierpieć 
męczeństwo, zostaną wskrzeszeni, by królować z Chrystusem. Antychryst 

będzie panował podczas ucisku i wszystko będzie kontrolowane przez niego 
i przez fałszywego proroka, kiedy uda im się zjednoczyć cały świat w 

uznaniu antychrysta. Ci, którzy go uznają, będą mogli kupować i 

sprzedawać, ale ci, którzy pozostają wierni Panu Jezusowi i świadczą o Krwi, 
zostaną zabici za słowo ich świadectwa. Ale jeśli udowodnią swoją wierność 

aż do śmierci, zmartwychwstaną w ciągu tysiąclecia i będą królować z 
Chrystusem. Ale my, którzy jesteśmy pochwyceni na uczcie weselnej 
Baranka, unikniemy plag, które nadchodzą na ziemię. 

Niech Bóg przygotuje każdego z nas na przyjście Pana, abyśmy z Nim 
powrócili na białych koniach i pomogli Mu wykonać sąd na ziemi i utorować 

drogę do tysiącletniego królestwa, kiedy będzie panował od brzegu do 
brzegu, i sprawiedliwość pokryje ziemię, jak wody morza. 

To jest czas, o którym prorokował Henoch: „Oto Pan przyjdzie z 
dziesięcioma tysiącami swoich świętych”, Juda 14. „Wtedy Pan wyruszy i 

będzie walczył z tymi narodami, jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy. stopy 
staną w owym dniu na Górze Oliwnej, „Zach. 14: 3, 4. Góra zostanie 

rozdzielona na dwie części. Wtedy antychryst i fałszywy prorok zostaną 
wrzuceni do jeziora ognia i siarki, a szatan zostanie związany na tysiąc 
lat. Obj.19: 20 i 20: 2. 

Będziemy kapłanami i królami Boga, królując z Nim przez tysiąc lat w 

jubileuszu pokoju. Nasz Chrystus będzie Królem królów i Panem panów na 
całej ziemi. Będziemy z Nim królować nad nie gloryfikowaną 

ludzkością. Jedni zostaną wyznaczeni nad dziesięcioma miastami, a inni 
nad dwoma, a dwunastu apostołów będzie nad dwunastoma pokoleniami 
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Izraela. „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na Jego tronie”. Obj 3:21, 22. 

WJS 

 

PYTANIE KOŚCIOŁA. 

Nie możesz pozyskać ludzi, znęcając się nad ich kościołem lub pastorem. 
Dopóki głosisz Chrystusa, karmisz dusze; ale skoro tylko wskoczysz na 

kaznodzieję, zasmucasz Ducha. Głoście Chrystusa, a będziecie paść trzodę 
i mieć tłuste owce; ale jeśli zaczniesz głosić przeciwko kościołom, 

znajdziesz tego słodkiego ducha Chrystusa, który nie zazdrości, nie chełpi 

się sobą, nie nadyma się, nie myśli o złym, długo cierpi i jest łaskawy, 
brakuje go, a jego miejsce zajmuje surowy duch sądu . Jeśli karmisz ich 
Chrystusem, znajdziesz tego samego Ducha płonącego w ich sercach. 

Najważniejsze jest to, czy jesteś z Chrystusa? Jest już za późno, abyśmy 
mogli iść do pracy, zburzyć budynek innego człowieka i zbudować własny. 

Chodzi o to, aby prawdę dotrzeć do ludzi. Kościołów nie należy obwiniać za 
podziały. Ludzie szukali światła. Zbudowali denominacje, ponieważ nie znali 

lepszego sposobu. Teraz, jeśli chcą żyć w rodzinie, pozwól im poznać 
prawdę. Jezus ureguluje resztę, kiedy przyjdzie. Chce, aby ludzie karmili 

się Chrystusem i pozwalali Duchowi być ich przywódcą. Podążamy za 

ludzkimi przywódcami, o ile oni naśladują Chrystusa, ale nie spuszczamy 
oczu z wielkiego Pasterza. 

Nie mamy czasu na głoszenie czegokolwiek poza Chrystusem. Duch Święty 

nie ma czasu na nic innego, jak tylko Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Stojąc między żywymi a umarłymi, musimy tak nieść umierające ciało 

naszego Pana, aby ludzie widzieli w nas tylko Chrystusa i nigdy nie mieli 
okazji zobaczyć siebie. Jesteśmy po prostu głosem wołającym: „Oto 

Baranek Boży!” Kiedy zaczniemy krzyczeć coś innego, Chrystus umrze w 
nas. Jeśli Chrystus zostanie wywyższony, przyciągnie do siebie wszystkich 
ludzi. 

Kiedy ludziom kończy się miłość do Boga, zaczynają głosić coś innego, 

głosić ubiór, mięso i doktryny ludzkie oraz głosić przeciwko kościołom. 
Wszystkie te denominacje są naszymi braćmi. Duch nie wypędzi ich i nie 

wyśle do piekła. Mamy rozpoznać każdego człowieka, który oddaje cześć 
Krwi. Szukajmy więc pokoju, a nie zamętu. My, którzy znamy prawdę, 

powinniśmy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. W momencie, gdy 
poczujemy, że mamy całą prawdę lub więcej niż ktokolwiek inny, 
upadniemy. 

Musimy cierpliwie obchodzić się z ludem Pańskim. W przypowieści o 

dziewięćdziesiątym dziewiątym Pan pokazuje nam, że nie powinniśmy brać 
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baranka i bić go po głowie; ale podnieś ją w nasze łono, tak jak zrobił to 
Pasterz. Nie chcemy zgasić małej iskierki życia w jednym ze słabych 
Bożych, który ma w sercu Krew Jezusa Chrystusa. 

 

Otrzymanie chrztu Duchem Świętym i ogniem jest cudownie 

błogosławione. On śpiewa przez ciebie Swoje własne piosenki. To takie 
słodkie, kiedy leżysz na swoim łóżku, a Pan wrzuca do twojego serca pieśń 

z raju, piosenkę, o której nic nie wiedziałeś, i wkłada organ słodkiej muzyki 
do twojej duszy. 

 

ZNISZCZENIE ZBĘDNYCH. 

Obecnie wielu ludzi nie wierzy w wieczne piekło; ale czytamy w 

drogocennym Słowie Bożym, że Pan Jezus go nauczał. Lu. 16:19, „Był 
pewien bogacz, który był ubrany w purpurę i bisior i codziennie miał się 

wspaniale. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który był pełen wrzodów 

złożonego u jego bramy, pragnący być. nakarmił się okruchami, które 
spadły ze stołu bogacza, a nadeszły psy i polizały jego wrzody. I stało się, 

że żebrak umarł i został zniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł 
też bogacz i został pochowany. w piekle, pogrążony w mękach, podniósł 

oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na swoim łonie. I zawołał: Ojcze 
Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył koniuszek 
palca w wodzie. i ochłodź mój język;bo męczy mnie ten płomień. " 

Widzimy, że w Słowie Bożym nie ma anihilacji dla niegodziwców, ale czeka 
na nich płonące i płonące piekło. Ich dom będzie w wiecznych płomieniach, 
gdzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Obj. 20:10. 

Pan mówi w Mat. 18: 8, „Lepiej jest dla ciebie, abyś wszedł do życia 

sparaliżowany lub okaleczony, niż mieć dwie ręce lub dwie stopy, aby być 
wrzuconym w wieczny ogień”. 

Drodzy kochani, istnieje straszne piekło. Bóg uczy nas w Ps. 9:17, 

„Niegodziwi zostaną zamienieni w piekło i wszystkie narody, które zapomną 

o Bogu”. Odkrywamy, że kara niegodziwców nauczyła nas od zamkniętych 
bram Edenu aż do dołu. Zesłał ogień i siarkę z nieba na niegodziwą Sodomę 

i Gomorę, które są „przedstawione jako przykład, znosząc zemstę 
wiecznego ognia”, Judy 7. Niech Bóg pomoże ludziom wszędzie pokutować 

za grzechy i przyjąć drogocenną Krew Jezusa Chrystus, który oczyszcza od 
wszelkiego grzechu i nieprawości, abyśmy weszli do nieba, gdzie Pan Jezus 
przygotował nam dom. (Wraca znowu, chwalcie Jego święte imię!) 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Piekło bez wątpienia znajduje się miliony mil od nieba, ale odkrywamy, że 
bogacz miał dobry, czysty wzrok. Miał zmysł słuchu, smaku, czucia, a jego 

pamięć była doskonała. Mógł rozpoznać Łazarza, porozmawiać z 
Abrahamem i błagać go, aby pozwolił Łazarzowi przyjść z kroplą wody na 

język. Gdyby doktryna unicestwienia była prawdziwa, wówczas ten bogacz 
zostałby spalony na popiół i nie byłoby go więcej. Ale widzimy w Słowie 

Bożym, że Jezus nauczał o płonącym piekle. Widzimy bogatego człowieka, 
który miał złoto, srebro, odzienie i obfite jedzenie, dręczonego w piekle, a 
jego serce wołało, aby jego bracia nie przyszli na to miejsce męki. 

Wielu z tych, którzy głosili Ewangelię bez piekła, dowie się lepiej, kiedy 
umrą i przyjdą na sąd, tak jak ten człowiek umarł iw piekle podniósł oczy. 

Niech Bóg pomoże nam odwrócić się od grzechu i niegodziwości i nie 
próbować wyrwać Pisma Świętego, ale weź je tak, jak jest napisane. Ten 

bogacz był teraz biednym żebrakiem w piekle. Abraham powiedział: „Synu, 
pamiętaj, że za życia otrzymujesz dobre rzeczy, podobnie jak Łazarz zło; 
ale teraz on doznaje pociechy i cierpisz”. 

Jak powinniśmy być posłuszni drogocennym słowom naszego Pana, gdy 

głosił to wspaniałe kazanie na górze: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego 
i Jego sprawiedliwości, a wszystko to będzie wam dodane”. „Cóż bowiem 

przyniesie człowiekowi korzyść, jeśli cały świat zyska, a straci swoją duszę, 
albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” Ten człowiek miał wszystkie 

dobre rzeczy w życiu i stracił własną duszę, żebrak w piekle. Tak jest z 
tymi, którzy gromadzą skarby na ziemi, a nie są bogaci u Boga. Słowa Boga 
są prawdziwe i musimy je przyjąć. 

Bardzo się cieszę, że Pan wyznaczył granicę między piekłem a niebem, gdyż 

Abraham powiedział do Dives: „Między nami a wami jest wielka przepaść; 
tak, że ci, którzy mieli przejść stąd do was, nie mogą; do nas, że stamtąd 
przyjdzie. " Więc nie ma gościa z piekła do nieba ani z nieba do piekła. 

Ten człowiek mógł być podobny do wielu dzisiejszych, którzy nie wierzą w 
wieczne piekło, ale w unicestwienie niegodziwców; ale teraz widzi, że jest 

piekło płonące. Błagał o wysłanie Łazarza do domu jego ojca, aby ostrzec 
swoich braci przed przyjściem na to miejsce kaźni. Abraham powiedział: 

„Mają Mojżesza i proroków; niech ich słuchają”. I powiedział: „Nie, ojcze 
Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych poszedł do nich, nawrócą się”. I rzekł 

do niego: „Jeżeli Mojżesza i proroków nie usłuchają, to nie dadzą się 
przekonać, choćby ktoś powstał z martwych”. 

Drodzy umiłowani, mamy kaznodziejów Ducha Świętego Boga, którzy 
świadczą o Krwi, która oczyszcza z grzechu i ostrzega przed wiecznym 

piekłem. Jeśli ich nie usłyszymy i nie przyjmiemy od nich słów, zawsze 
będziemy zgubieni. Pismo Święte naucza: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. 
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SŁUCHAĆ UWAŻNIE! CHWILE, KTÓRE Mijają! 

Słuchaj, chwile, które mijają, 
Każdy liczy na zagubionego brata; 

Posiadanie piękna, młodości i wieku; 
Niewiele, ale wydaje się, że liczą koszty. 

Całe zadowolenie - wszyscy 
patrzą na grzeszników odchodzących od krwi; 

W stronę śmierci i piekła ich stopy napierają, 
Walcząc z przebaczającym Bogiem. 

O! jak straszna jest ich pozycja! 
O! jak nisko leżą w grzechu! 

Chodź, mój bracie, miej współczucie, 
Spójrz na to litościwym okiem! 

Powiedz im o danym Zbawicielu, 
naucz ich patrzenia na Baranka, 

kieruj myśli ich z ziemi ku niebu, 
a usta ich na chwałę Jego. 

W takim razie obudź się, mój bracie, módl się! 

Niech żadna cnota nie zazna pokoju; 

Przyjdź, obudź się, wciąż błagamy Cię, 
niech wzrośnie gorliwość ich dusz; 

Porzućcie bezczynną kontemplację. 
Nigdy nie pozwólcie kusicielowi być; 

Nie spoczywajcie, aż do pełnego zbawienia 
Oni, odsłonięci, nasz Zbawiciel widzi. 

      -T. Hezmalhalch. 

 

Widzieliśmy misje i kościoły zrzeszone razem, aby powstrzymać to, co 

nazywają zbawieniem „językami”. Ale, drodzy, to nie jest zbawienie 
języków, to krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. 

 

DUCH ŚWIĘTY, BYĆ MOIM GOŚCIEM. 

Duchu Święty, bądź moim gościem, 

to jedyna głęboka prośba mojej duszy; 
Tron mojego serca daję Tobie, 
Duchu Święty, ze mną żyje. 
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Duchu Święty, to moja prośba, 
zostań ze mną na zawsze; 

Z tego mojego głodnego serca, 
nie wycofaj Twego boskiego światła. 

W ten sposób moje serce będzie 

Stałym mieszkaniem dla Ciebie; 
Duchu Święty, kiedy się modlę, 

przyjdź, by zawsze ze mną przebywać. 
      -Sarah J. Stew 

 

„ODBIERZ DUCHA ŚWIĘTEGO”. 

1. - Pierwszym krokiem w staraniu się o chrzest Duchem Świętym jest jasne 
poznanie nowego narodzenia w naszych duszach, które jest pierwszym 

dziełem łaski i przynosi naszym duszom życie wieczne. „Dlatego 
usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem”. Każdy z nas, kto 

odpokutuje za swoje grzechy i zwróci się do Pana Jezusa z wiarą w Niego, 
otrzymuje przebaczenie grzechów. Usprawiedliwienie i regeneracja są 

równoczesne. Grzesznik, któremu przebaczono, staje się dzieckiem Bożym 
w usprawiedliwieniu. 

2. - Następnym krokiem dla nas jest jasne poznanie przez Ducha Świętego 
drugiego dzieła łaski dokonanego w naszych sercach przez moc Krwi i 

Ducha Świętego. Hebr. 10: 14,15, „Albowiem jedną ofiarą udoskonalił na 
wieki tych, którzy są uświęceni, o czym również świadczy nam Duch 

Święty”. Pismo naucza również (Hbr 2:11): „Albowiem zarówno ten, który 
uświęca, jak i ci, którzy są uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu 

nie wstydzi się nazywać ich braćmi”. Tak więc mamy Chrystusa 
ukoronowanego i intronizowanego w naszych sercach, drzewie życia. W 

naszych duszach płyną potoki i strumienie zbawienia, ale chwała Bogu, 
możemy mieć rzeki. Albowiem Pan Jezus mówi: „Kto wierzy we mnie, jak 

mówi Pismo, z głębi swej istoty popłyną rzeki wody żywej.bo Duch Święty 

jeszcze nie był dany. "Ale chwała Bogu naszemu, teraz jest dany i wylany 
na wszelkie ciało. Wszystkie rasy, narody i języki przyjmują chrzest 
Duchem Świętym i ogniem, zgodnie z proroctwem Joela. 

3. - Kiedy mamy jasną wiedzę na temat usprawiedliwienia i uświęcenia, 
dzięki drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa w naszych sercach, wtedy 

możemy być adresatami chrztu Duchem Świętym. Dzisiaj wielu ludzi jest 
uświęconych, oczyszczonych z wszelkiego grzechu i doskonale 

poświęconych Bogu, ale nigdy nie byli posłuszni Panu zgodnie z Dz 1: 4, 5, 
8 i Łukasza 24:39, za ich prawdziwą osobistą Pięćdziesiątnicę, nabycie 

mocy za służbę i pracę, i za zapieczętowanie na dzień odkupienia. Chrzest 

Duchem Świętym jest darmowym darem bez skruchy na uświęconym, 
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oczyszczonym naczyniu. II Kor. 1: 21-22: „Teraz Ten, który utwierdza nas 
z wami w Chrystusie i namaścił nas, jest Bogiem, który też nas opieczętował 

i dał zadatek Ducha w naszych sercach”. Chwalcie naszego Boga za 
zapieczętowanie Ducha Świętego aż do dnia odkupienia. 

Drodzy umiłowani, jedynymi ludźmi, którzy spotkają naszego Pana i 

Zbawiciela Jezusa Chrystusa i pójdą z Nim na ucztę weselną Baranka, są 
panny mądre - nie tylko zbawione i uświęcone, o czystych i czystych 

sercach, ale również chrzest z Duch Święty. Inni, których znajdziemy, nie 
będą przygotowani. Mają trochę oliwy w swoich lampach, ale nie mają 
podwójnej porcji Jego Ducha Świętego. 

Uczniowie zostali napełnieni namaszczeniem Ducha Świętego przed dniem 

Pięćdziesiątnicy, który podtrzymywał ich do czasu, gdy otrzymali chrzest 
Duchem Świętym. Wielu ludzi jest dziś przepełnionych radością i radością, 

ale daleko im do osiągnięcia mocy. Uświęcenie przynosi naszym duszom 
ukojenie, słodycz i wyciszenie, gdyż jesteśmy jednym z Panem Jezusem i 

jesteśmy w stanie słuchać Jego drogocennego Słowa, że „Nie samym 
chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych „i 
karmimy się Chrystusem. 

Ale poczekajmy na obietnicę Ojca dotyczącą naszych dusz, zgodnie ze 

Słowem Jezusa: „Jan prawdziwie ochrzcił wodę, ale wy za niedługo 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. * * * Potem otrzymacie moc Duch 

Święty zstąpił na was i będziecie Mnie świadkami w Jerozolimie, w całej 
Judei, w Samarii i na krańcu ziemi. Dz 1: 1, 5, 8. 

Chwała! Chwała! Alleluja! O uwielbiajcie, padnijcie na kolana i poproście 
Ducha Świętego, aby wszedł, a znajdziecie Go tuż przy drzwiach waszych 
serc, a On wejdzie. Udowodnijcie Go teraz. Amen. — WJS 

 

DARY DUCHA. 

„A jeśli chodzi o dary duchowe, bracia, nie chciałbym, żebyście byli 
ignorantami”. 

W tym czasie Paweł przemawiał do kościoła w Koryncie. Byli dzisiaj 
wszędzie jak ludzie Chrystusa. Wielu z Jego ludu nie zna swoich przywilejów 

w tej błogosławionej Ewangelii. Ewangelia Chrystusa jest mocą Bożą ku 
zbawieniu każdego wierzącego. Abyśmy mogli poznać Jego moc, musimy 

na zawsze trwać w Słowie Bożym, abyśmy mogli mieć cenne owoce Ducha, 
a nie tylko owoce, ale cenne dary, które Ojciec ma dla swoich dzieci. 

Drodzy umiłowani, zbadajmy Pismo Święte i sami przekonajmy się, czy 
mierzymy się z każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli 

pozostaniemy w Piśmie Świętym i będziemy podążać przez całą drogę za 
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błogosławionym Duchem Świętym, będziemy w stanie dorównać Słowu 
Bożemu w całej jego pełni. Paweł modlił się w Ef. 3:16, „Aby dał wam, 

stosownie do bogactwa swojej chwały, wzmocnienie mocą Jego Ducha w 
wewnętrznym człowieku, aby Chrystus zamieszkał w waszych sercach przez 

wiarę, abyście byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości , abyście mogli 
zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość 

i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, abyście 
byli napełnieni całą pełnią Bożą. Teraz do Niego który jest w stanie zrobić 

więcej niż wszystko, o co prosimy lub myślimy,według mocy, która w nas 
działa. " 

Wielu ludzi mówi dzisiaj, że języki są najmniejszym darem ze wszystkich, 
jakie Pan może dać, a oni ich nie potrzebują, i pytają, co nam to daje? Ale 

dzięki uważnemu studiowaniu Słowa widzimy w 14. Liście do Koryntian, jak 
Paweł mówi Kościołowi, aby „podążał za miłością i pragnął duchowych 

darów”. Miłość to miłość Boża: bez której nigdy nie będziemy mogli wejść 
do nieba. Wszystkie dary zawiodą, ale Boska miłość będzie trwać przez całą 

wieczność. I właśnie w tym samym wersecie mówi: „Pragnijcie darów 
duchowych, ale raczej, abyście prorokowali”, to znaczy głoście w swoim 
własnym języku, który będzie budował świętych i kościół. 

Ale w następnym wersecie mówi: „Albowiem kto mówi nieznanym 

językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga, bo nikt go nie rozumie, ale w 
Duchu mówi tajemnice (RV, prawda ukryta). kto prorokuje, mówi 

człowiekowi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. " Ten, kto 
prorokuje we własnym języku, buduje kościół; ale kto mówi nieznanymi 

językami, buduje siebie. Jego duch jest budowany, podczas gdy kościół nie 
jest budowany, ponieważ nie rozumieją tego, co mówi, dopóki Pan nie poda 
komuś interpretacji języka. 

Tutaj jest wielu potykających się, którzy nie mają tego błogosławionego 
daru do wykorzystania w Duchu. Mówią: po co ci, kiedy nie wiesz, o czym 
mówisz? 

Chwała Bogu, każdy dar, który On daje, jest dobrym darem. To bardzo 

błogosławione, bo kiedy Pan jest gotowy, może mówić w dowolnym języku, 
który zechce mówić. Pytasz: „Czy proroctwo nie jest najlepszym 

darem?” Proroctwo jest najlepszym darem dla kościoła, ponieważ buduje 
świętych, buduje ich i wywyższa do wyższych rzeczy w Panu Jezusie. Jeśli 

brat lub siostra mówią językami i nie potrafią mówić po angielsku, ale w 
całości nauczają językami i nie mają tłumaczenia, są mniej niż ten, który 
prorokuje, ale jeśli interpretują, są równie wielcy. 

Niech Bóg pomoże wszystkim Swoim drogim ludziom przeczytać 14 rozdział 

1 Kor. I da im prawdziwą interpretację Słowa. Obyśmy wszyscy 
wykorzystali nasz dar na chwałę Boga, a nie oddawali mu czci. Pan daje 
nam moc, abyśmy użyli go dla Jego własnej chwały i honoru. 
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Wiele razy, kiedy otrzymywaliśmy tę błogosławioną Pięćdziesiątnicę, 
wszyscy zwykliśmy wybuchać językami; ale nauczyliśmy się być ciszej z 

darem. Często, gdy Bóg zsyła na nas błogosławioną falę, wszyscy możemy 
przez chwilę mówić językami, ale nie będziemy tego kontynuować w trakcie 

głoszenia, ponieważ chcemy być posłuszni Słowu, aby wszystko było 
robione przyzwoicie i w porządku i bez zamieszania. Amen. 

-WJS 

 

„NOSIĄC JEGO ZGROMĘ”. 

„Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał bez 

bramy. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, dźwigając Jego 
hańbę”. Hebr. 13:12, 13. 

Wielu chrześcijan nigdy nie zostało przybitych do krzyża poza miastem. 

Wiedzą, co to znaczy urodzić się w mieście, ale nigdy nie wyszli za bramę 
z Jego hańbą. Widzimy potrzebę ukrzyżowanego, uświęconego, świętego 

życia, abyśmy mogli być jednym z Chrystusem Jezusem; ale nigdy nie 
zdobędziemy tego w mieście, to znaczy bez ukrzyżowania. W mieście jest 

duma, sława i honor; ale za bramą, na krzyżu, wisi nasz Zbawiciel, 
wzgardzony i zhańbiony, odrzucony przez ludzi. To tam cierpiał, aby 

uświęcić swój lud. Korona cierniowa została nałożona na Niego w sali 

sądowej Piłata, a Jego plecy zostały naznaczone pręgami, a Krew kapała aż 
do krzyża, tak więc droga jest dla nas oznaczona Jego Krwią. 

W mieście spotykamy ludzi nawróconych. Ale dziś musicie wyjść ze 

światowego kościoła na jakieś spotkanie modlitewne w małym domku lub 
na misję, aby zostać uświęconym. Jest niewielu członków kościoła, którzy 

staną prosto o uświęcenie. Niewiele było synagog, które miały przyjąć 
Jezusa. Głosił z łodzi na morzu, a gdy nie było tam miejsca dla tłumów, 
wyszedł na górę. 

Stary człowiek grzechu musi zostać zabity, a Chrystus zasiada na tronie w 

naszych sercach. Wtedy jesteśmy przygotowani na otrzymanie cennego 
daru Ducha. Powodem, dla którego tak wielu nie może tego zobaczyć, jest 

to, że jest to takie jasne i proste. Potrzeba prostej osoby, aby uwierzyć 
Słowu i stanąć na nim, spojrzeć w twarz Ojca i przyjąć Jego obietnicę przez 

Jezusa Chrystusa. Droga jest tak prosta, że podróżujący człowiek, choćby 
głupiec, nie musi się na niej mylić. 

 

BÓG JEST JEGO WŁASNYM TŁUMACZEM. 
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Ludzie mogą powiedzieć, że to nie jest język, którym Duch mówi przez 
was. Nie ma znaczenia, co mówią. Nie wiedzą, tak samo jak Belszaccar nie 

wiedział o tej dłoni piszącej na ścianie. Bóg to zinterpretował. Naturalny 
człowiek nie może zrozumieć tajemnic Boga. Aby to zrozumieć, potrzeba 

urodzonego dziecka z nieba. Chwała Boże. Wyjął to z rąk króla. Diabeł jest 
odcięty od tajemnic Bożych. Może być jasnowidzem, spirytystą, 

hipnotyzerem i rozumieć wszystkie dzieła ciemności, ale w Boskich cudach 
jest głupcem. Dopiero Daniel otrzymał interpretację napisu na 
ścianie. Mędrcy byli głupi. 

Tylko ktoś, kto chodził z Jehową, zinterpretował sen 

Nabuchodonozora. Astrologowie powiedzieli, że nikt nie może pokazać 
sprawy króla, jak tylko „bogowie, których mieszkanie nie jest z ciała”. Ale 

Bóg Daniela mógł zinterpretować. On jest dzisiaj swoim własnym 
tłumaczem. Zostaw to mu. Pan daje wielu interpretację tego, co mówią. 

Nie musisz się wysilać, aby interpretować. W ogóle nie używasz swojego 

umysłu. Pan Bóg używa twoich narządów głosowych, a słowa wychodzą bez 
twojego udziału z nimi. Kiedy Bóg mówi, żadne ciało nie może w tym 

uczestniczyć. Często Pan posyła kogoś, kto rozumie język, aby 
zweryfikował interpretację. 

Kiedy mówimy nieznanymi językami i nikt nie rozumie ani nie interpretuje, 
jest to mówienie w komunii z Panem, naszym Bogiem, i jest to radość i 

szczęście dla naszej duszy. Inni nie mogą tego zrozumieć, ale w Duchu 
mówimy tajemnice. Ale kiedy interpretujemy, jest to budujące dla całego 

ciała. „Dlatego niech ten, który mówi językiem nieznanym, módl się, aby 
mógł tłumaczyć”. 1 Kor.14: 13. 

 

Ktoś mówi, że potrzeba małych ludzi o „naparstkowych mózgach”, by 
przyjąć tę Ewangelię. Mamy tyle niewiary - byliśmy nią karmieni i nasyceni 

nią - że musimy zostać opróżnieni, zanim będziemy mogli zostać 
napełnieni. Ten, który nie wie nic więcej, jak tylko wierzyć Bogu, schodzi 

na dół i bierze Go za Jego Słowo, a przychodzi świadectwo, że krew Jezusa 
zbawia i uświęca od wszelkiego grzechu; i przyjmuje obietnicę Ojca, chrzest 

Duchem Świętym i przyjmuje na to biblijne dowody. Jest tak teraz, jak w 
czasach Chrystusa, „zwykły lud chętnie Go słuchał”. Grecy wymagali 

wiedzy, a Żydzi znaku, ale ludzie o prostym sercu po prostu uwierzyli 

Jezusowi. Pan ma dzisiaj takich ludzi, którzy idą za Barankiem, 
dokądkolwiek idzie. Niech Bóg pomoże nam się ukorzyć. „Kto by się uniżył 
jak to małe dziecko,to samo jest największe w królestwie niebieskim. " 
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WIARA APOSTOLSKA 

 

NAJNOWSZE RAPORT Z NASZYCH 
MISJONARIUSZY DO AFRYKI. 

Bracie. i siostra Batman, br. Siostra Hutchins i siostra Lucy Farrow 

popłynęły z Anglii do Monrowii w Liberii w drugiej połowie grudnia. Reszta 
grupy była skierowana do stacji dalej na południe, więc mieli wziąć parowiec 

„Guelph” kilka dni później. Oni są Bro. oraz siostra SJ Mead i br. i siostra 

Shideler. Ich adres to Lincoln Station, Caconda, Benguela, Afryka. Byli tak 
zajęci pakowaniem i wysiadaniem, że nie mieli zbyt wiele czasu na 

pisanie. Spodziewali się, że będą w drodze około trzech 
tygodni. Poszukujemy od nich regularnych raportów. 

Piszą: „Módlcie się za nas, drodzy, kiedy docieramy do naszego pola pracy. 

Zwyciężymy drogocenną Krwią. Obyśmy wszyscy byli pokorni i napełnieni 
Duchem. Musimy się teraz pożegnać, ale nie jesteśmy daleko od siebie 
oddzieleni. Chrystus." 

Nie wolno nam zapominać o tych drogich, którzy są jednością z nami i 

częścią ciała w ciemnej Afryce. Musimy się za nich modlić. Oferty będą 
chętnie przekazywane z Azusa Mission lub możesz wysyłać bezpośrednio 

przekazy pocztowe. Pamiętaj, aby umieścić pięć centów na znaczkach na 
listach do nich lub dziesięć centów, jeśli ważą ponad pół uncji. 

 

PRĘDKOŚĆ NA KRAJE OBCE. 

Liverpool, Anglia, 16 grudnia. 

Piszę, aby poinformować was o sposobie, w jaki Pan postępował z nami w 
drodze. 

Zorganizowaliśmy spotkanie w Nowym Jorku, które trwało prawie dwa 

tygodnie i mieliśmy przyjemność widzieć wielu uświęconych, a całkiem 

sporo, którzy otrzymali Pięćdziesiątnicę. Pewna droga siostra, która szukała 
od wielu dni, zaczęła śpiewać i śpiewać prawie godzinę, a jej mąż mówił 

językiem, który brzmiał jak hebrajski. Inny brat go przytulał i zaczął mówić 
językami, a oni przez chwilę rozmawiali w tym języku. 

Bogata dama została uświęcona i otrzymała swoją Pięćdziesiątnicę w 

krótkim czasie, jej sługa szukał, a gdy jej pani podskoczyła, ona również 
wstała i oboje zaczęli razem wielbić Boga i mówić językami, błogosławcie 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Boga na zawsze. Tej samej nocy przyjaciółka tej pani poszła do jej domu i 
podczas nocnej modlitwy położyła ręce na bracie, a on przyjął jego 
Pięćdziesiątnicę i zaczął mówić językami i wielbić Boga. 

Kiedy udaliśmy się na parowiec, zebrało się spora liczba świętych i mieliśmy 
dość czasu, aby pożegnać się ze wszystkimi drogimi. Zdaliśmy sobie 

sprawę, że jesteśmy szczęśliwi, spotykając ich. Niech Bóg nadal będzie ich 
używał w przyszłości, tak jak robił to w przeszłości. 

Dotarliśmy tu bezpiecznie wczoraj rano i pozostaniemy tu do wypłynięcia 
parowca do Afryki w następną sobotę. Odprawiliśmy nabożeństwo dla 
rdzennych mieszkańców Afryki. Dba o nas wiernie każdego dnia. 

Twój w Chrystusie. 
-Pani. JW Hutchins, Monrovia, Liberia, Afryka. 

 

OTRZYMAŁEM JEJ Pięćdziesiątnica. 

Świadectwo pani Myrtle K. Shideler napisane w Nowym Jorku w drodze do 
Afryki. Jej obecny adres to Monrovia, Liberia, Afryka. 

Czułem, że muszę napisać moje pełne świadectwo, by wyjechać, zanim 

wyruszymy w drogę. Byłem dość dobrze znany na wybrzeżu w pracy 
chrześcijańskiej, w misjach karnych i pracy w kościele, więc wierzę, że 

uwielbiam Boga, jeśli część z nich zostanie wydrukowana. Jednak jak 
myślisz najlepiej. To głównie dla tamtejszych świętych, aby wiedzieli, że 

Pięćdziesiątnica naprawdę dotarła do mojej duszy, kiedy wyruszamy do 
ciemnej Afryki. 

Mniej więcej rok temu Bóg zaczął mi pokazywać Afrykę i wielką potrzebę 

jej śmierci milionów, a moje serce płonęło pragnieniem wyjazdu. (Odkąd 

Bóg ze względu na Chrystusa oczyścił moje serce ze wszystkich grzechów 
prawie dwanaście lat temu, nigdy nie czułam się komfortowo poza aktywną 
służbą dla Boga). 

Skontaktowaliśmy się z br. i siostra Mead o tym czasie i były w stanie 
powiedzieć nam wszystko, o co pytaliśmy o Afryce, ponieważ spędzili tam 

21 lat i spodziewali się powrotu, i modlili się do Boga, aby młoda para 
zabrała ze sobą do pracy tam. Od samego początku byliśmy z nimi bardzo 

zjednoczeni duchem. Mieszkali w Los Angeles i mogli uczestniczyć w 
spotkaniach na Azusa Street i pisali do nas o nich w naszym domu w San 

Diego. Ostrzegano nas przed spotkaniami jako pożarami i fanatyzmem; ale 

kiedy zobaczyliśmy na własne oczy, rozpoznaliśmy dzieło Boga, a nasze 
serca zaczęły łaknąć i szukać. W tym czasie oboje otrzymaliśmy dużo 

światła i błogosławieństwa, ale nasza praca pospiesznie nas odeszła i 
odeszliśmy, nie otrzymawszy pełnej Pięćdziesiątnicy. 
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Krótko przed naszym przybyciem do Kansas City, kiedy spędzałem czas w 
ciszy, Pan bardzo wyraźnie objawił mi, że duma nie pochodzi z mojego 

serca, i pozwolił mi uzyskać coś z widzenia łagodności i pokory Jezusa. 
Wtedy moje serce było tak przepełnione smutkiem i wołałem o 

przebaczenie. Czułem ciepły przepływ jak krew, spływająca do środka. 
Trwało to kilka chwil i rozpłynąłem się w miłości, łagodności i pokorze 

Jezusa, i mogłem prawdziwie płakać: „Jestem gotów, by mnie policzono 
jako plugastwo i biczowanie dla Niego”. 

Po przyjeździe do Nowego Jorku poczułem się prowadzony do złożenia 

świadectwa na małym spotkaniu misyjnym przy 351 N. 40th St. i mówienia 

o tym błogosławieństwie. Spotkanie zostało zaplanowane przez człowieka i 
nie widziałem, w jaki sposób powinienem otrzymać sposobność, ale 

obiecałem Bogu, że zrobi otwarcie i da mi moc, by powiedzieć to swojej 
chwale, zrobię to. 

Klęczeliśmy na początku modlitwy, kiedy Bóg przemawiał do mnie, i jak 

powiedziałem, że tak, wizja Jezusa przyszła na mnie z czterokrotną mocą, 
a chór rozbrzmiał mi w sercu: 

„Krew Jezusa mnie okrywa, 
byłem ślepy, ale alleluja, teraz widzę”. 

Z drżeniem szukałem okazji. Wyznaczono brata do czytania Pisma Świętego 

i głoszenia po modlitwie; ale kiedy wstaliśmy, ktoś zaczął śpiewać refren i 
poczułem, że to mój czas, więc wstałem, myśląc, że zajmie mi tyle czasu, 

ile to możliwe. Kiedy chór się skończył, moc Boża była już tak ciężka, że z 
trudem mogłem otworzyć usta, a każde włókno mojej istoty drżało. Jednak 

moje stopy były jak przyklejone do podłogi, a kolana sztywne, więc nie 

mogłem usiąść. Wydobyłem tylko kilka ułamanych zdań, które pamiętam. 
(Nigdy w życiu nie zemdlałem i nigdy nie byłem nieprzytomny, ale Bóg z 

pewnością wyrwał mnie z siebie). Pokazał mi rzeczy, których w języku 
angielskim nie ma wystarczająco dużo słów, by wyrazić. Nie dziwię się, że 

musimy wołać „O, za tysiąc języków, by śpiewać chwałę mego wielkiego 
Odkupiciela”.Pokój i ludzie były ukryte przed moimi zmysłami i wzrokiem, 

a JEZUS kroczył w królewskim majestacie, a cała Jego istota była 
niewypowiedzianą i niewysłowioną MIŁOŚCIĄ. O Jego chodzenie! Jego 

królewskie czoło !! A jednak taki smutek i miłość. Wydawało mi się, że nie 
jestem godzien nawet schylić się i dotknąć rąbka Jego pięknej szaty, a 
jednak wiedziałem, że przytknie mnie do piersi. 

Wydawał się od czasu do czasu zmieniać Swoje oblicze. Czasami było tak, 

gdy szedł nierówną ścieżką na Kalwarię, oszpecony cierniową koroną i taką 
cudowną litością i smutkiem na Jego twarzy. Wtedy to spokojna, 

majestatyczna twarz Tego, który zwycięża. Moja dusza mogła tylko wołać: 
„Popatrz, jak On chodzi i jak On kocha”. Nigdy nie potrafię tego wyjaśnić - 
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zawodzą słowa. Znam wszystkich drogich, którzy wiedzą, którzy mają 
Pięćdziesiątnicę. 

Nie wiem, jak długo stałem i chwała Bogu po prostu tryskała ze mnie. Mówią 

mi, że śpiewałem w języku. W ogóle nie byłem świadomy śpiewania. Widząc 
innych pod władzą, pomyślałem, że to musi być straszne napięcie nerwowe, 

ale było to najdoskonalsze poddanie się i relaks. Przywódcy misji nie 
widzieli mocy Bożej w ten sposób, więc pozwolono na przerwę, która 

zasmuciła Ducha, tak że po tym nie miał pełnej drogi, chociaż ja byłem pod 
mocą pozostałej części spotkanie i przez trzy dni był jak pijany i nie miał 
poczucia ani głodu, ani pragnienia. 

Od tego czasu co jakiś czas przetaczają się po mnie takie fale mocy. Z 

trudem mogę utrzymać się na nogach i jestem pewien, że gdyby moi starzy 
przyjaciele w Kalifornii mogliby mnie zobaczyć, pomyśleliby, że 

rzeczywiście jestem szalony. Chwała Boże! Jak bardzo chciałbym 
wykrzykiwać wśród nich chwałę mego Boga i Króla! Przedostatniej nocy 

całe zdanie w nieznanym języku wyszło spontanicznie z moich ust, gdy 
ubierałem się na spotkanie. Nastąpiło to po okresie głębokiego uniżenia 

duszy - poczucia tak wielkiej niegodności. Nigdy nie marzyłem, że istoty 
ludzkie mogą otrzymać takie błogosławieństwa, jakie przynosi ta 

Pięćdziesiątnica. Jezus obiecał to wszystko, ale byłem taki ślepy. Jego 

cenna krew kupiła wszystko dla mojej duszy. Chwała! Chwała! Chwała! do 
mojego Boga i Króla! 

-Myrtle K. Shideler. 

 

OD NASZEGO BRATA W SZWECJI. 

48 Skofde, Szwecja, 15 grudnia 1906. 

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa 
Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym wspomnieniem o tobie. 

Pragnę być z wami wszystkimi, ale Bóg jest tu wciąż ten sam. Chwalcie 
Jego imię! Jestem trzymany Jego potężną mocą i każdego dnia wzrastam 

w łasce. Świadczyłem w domach, więc widać, że drzwi są otwarte i ludzie 
są spragnieni więcej Boga. Chwała Jego imieniu! 

Lubię widzieć grzeszników zbawionych od grzechów, ale ci chrześcijanie 
muszą najpierw mieć rację i być napełnieni Duchem. Myślę, że Bóg wkrótce 
da nam wylanie Ducha Świętego w Szwecji. 

Moje serce wciąż płonie, a Pan nauczył mnie wielu rzeczy, dając mi nawet 
więcej świętej odwagi. Nie umiem wychwalać Boga za Jego dobroć i 
miłosierdzie nade mną. Chwała Jezusowi na wieki! 
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Jestem poruszony w duchu, widząc, jak wielu gra w chrześcijanina. Czasami 
jestem bardzo mocno kuszony przez szatana, ale Bóg daje mi łaskę, abym 

stał. Mam więc pełne zwycięstwo i wiem, że On jest w stanie mnie 
przeprowadzić. Codziennie modlę się o dzieło Pana w Los Angeles i innych 

miejscach i dużo myślę o was wszystkich. Chciałbym być w Kalifornii, ale 
Duch mówi, że mam jeszcze trochę pracy po drugiej stronie morza. Mam 

nadzieję, że modlisz się za mnie. To nie jest misja Azusa Street, ale modlę 
się, aby Pan dał nam ogień z nieba i dał życie półżywym chrześcijanom. 
Błogosławcie Pana na wieki. 

Mam ci coś do powiedzenia. Duch Święty Pana mówi, że zły duch, czyli 

Szatan, bardzo usilnie próbuje dostać się do was na zebrania i że święci 
Pańscy muszą się do niego modlić, zanim będzie za późno. Płatnikiem jest 

zwycięstwo. Czekam, aż nadejdzie coś wspaniałego, wkrótce światowe 
przebudzenie, zaczynające się od zachodu i idące na wschód. 

Proszę, powiedz świętym Pana, że Chrystus przyjdzie wkrótce i że czas jest 

bardzo krótki. Jezus szuka Swojej Oblubienicy, nielicznych z ciała, Kościoła, 
wybranych, pierwocin dla Boga i Baranka, mądrych pann, które mają oliwę 
w naczyniach z lampami. 

Czekam na Pana. Potrzebuję Go więcej. Moja mama i wielu innych w ogóle 

mnie nie rozumie. Ale błogosławcie Pana, znalazłem kilku po stronie Pana, 
a Pan mnie zna i jest ze mną każdego dnia, chwała swojemu imieniu. 

Pewnego dnia modliłem się na twarz, a moja mama spojrzała w okno 
mojego pokoju i prawie się o mnie przestraszyła i zapytała, co robię do tej 
pory. 

Pamiętajcie, drodzy, że jesteśmy sługami wielkiego Mistrza i mamy bardzo 

dużo do zrobienia w krótkim czasie. Niech Pan nieba da mi odwagę, abym 
stanął w obronie naszego Króla, dokądkolwiek pójdziemy. Nie mamy się 

czego bać, więc na nowo chwyćmy wiarę w Boga i padnijmy na 
twarz. Powiedz to samo wszystkim drogim świętym. Nie ma sensu patrzeć 

na siebie ani czekać na kogoś. Właśnie teraz musimy walczyć o naszego 
Króla, ponieważ nie należymy do tego ziemskiego królestwa, ale do 
niebieskiego. Wychwalać Boga! 

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi w 
Chrystusie Jezusie. Amen. 

Twój w Chrystusie. 
-AG Johnson. 

 

Dopiero gdy Jezus przyjął chrzest, spotkał się ze swymi największymi 
pokusami. Im bardziej stajemy się duchowi, tym subtelniejsze są pokusy 

wroga, więc tym większa potrzeba zagłębienia się w Słowo Boże. Niektórzy 

myśleli, że ludzie, którzy otrzymują chrzest Duchem Świętym, nie 
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potrzebują Biblii, ale to jest największe kłamstwo diabła. Zawsze trzymajcie 
się Słowa. Im głębiej wchodzimy w tajemnice Boga, tym bardziej 

potrzebujemy Słowa. Sposób, w jaki ludzie wpadają w fanatyzm, polega na 
odłożeniu Słowa i pójściu za Duchem. Jeśli to zrobisz, napełnisz się duchami 

- wejdziesz w spirytyzm. Ale jeśli trzymamy się blisko Słowa Bożego, nie 
ma niebezpieczeństwa popadnięcia w fanatyzm. 

 

Diabeł nienawidzi duchowego ciała Chrystusa tak samo, jak nienawidził 

dosłownego ciała. Myślał, że zabił Chrystusa, kiedy zabił swoje ciało, ale 

alleluja, nie zrobił tego. Chrystus powstał po drugiej stronie krzyża, a my 
potwierdzamy, że żyje, zbawia, uświęca i chrzci Duchem Świętym. Widzimy 

również, jak Jego obietnica wypełnia się w niektórych prześladowaniach, 
które towarzyszą głoszeniu pełnej Ewangelii. 

 

Ta Biblia staje się nową księgą dla ochrzczonych Duchem 

Świętym. Całkowicie tracisz swój własny osąd w odniesieniu do Słowa 

Bożego. Zjadasz go bez przycinania lub cięcia, prosto z ust Boga. Żyjesz 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

 

WŚRÓD INDIANÓW NA IGŁACH, KALIFORNIA. 

8 stycznia. 

Dotarłem do Needles w sobotę 1 stycznia. Znalazłem tam drogich starych 
przyjaciół, pracujących w ich pięknym małym domu misyjnym wśród Indian 

Mojave dla naszego drogiego Mistrza. Bóg docenia ich wysiłki i zbawia 
cenne dusze. 

Poszedłem z naszym drogim bratem, aby odwiedzić Indian w ich 
domach. Plemię Mojave szybko wymiera. Nic dziwnego. Z powodu starej 

zabobonnej praktyki nie chcą polepszać swojego stanu. Ale kiedy się 
nawrócą, od razu zaczynają sprzątać i budować sobie domy, i zaprzestają 
złych praktyk i nawyków życia plemienia. 

Kiedy umiera krewny, palą wszystko, co należy do tego domu. Zabijali 
konie i bydło krewnych, piekli je i urządzali wielką ucztę; ale rząd to 

powstrzymał. Nie grzebią swoich zmarłych, ale spalą ich, a ich popiół 
wykopią w ziemi. 

Kiedy stają się chrześcijanami, są wierni Bogu, ponieważ gardzą 
hipokryzją. Jeśli wypadną z łaski, uznają to i zwykle wyznają to otwarcie. 
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W niedzielne popołudnie poza białymi ludźmi w Misji było ponad trzydziestu 
Indian. To był błogosławiony czas. Podczas gdy Indianie świadczyli w 

swoim własnym języku, a niektórzy w języku angielskim, drogi Pan 
cudownie pobłogosławił nasze dusze, a Duch Święty świadczył z mocą przez 

wszystkich, którzy brali w tym udział. Interpretacja niektórych Indian jest 
tak cudowna, jak Duch Święty przemawiający językami przez innych. 

Wieczorne spotkanie było wspaniałą demonstracją prowadzenia Ducha 

Świętego dla wszystkich obecnych. Nawróceni Indianie mają lepszą wiedzę 
o tym, czym jest chrzest Duchem Świętym, niż ich nauczyciele. Nasz 

indyjski brat George wstał i przetłumaczył na swój własny język to, co 

powiedzieliśmy. To była cudowna manifestacja Ducha Świętego. 
Prawidłowa kontynuacja podanej myśli była zbyt poprawna, by być po 
prostu dziełem zapamiętywanej pamięci. 

Podczas gdy inny indyjski brat głosił w języku Mojave, pewna siostra 
zapytała mnie, czy rozumiem. Powiedziałem jej, że tak. Powiedziała, że tak 

myśli, gdyż Bóg objawił jej prawdę, że Duch dał mi wspaniałe zrozumienie 
tego, co wszyscy powiedzieli. Ich język jest w pełni demonstracyjny w 

dwóch trzecich, głównie w rysach i wskazywaniu palcami lub dłońmi, z 
których jeden jest tak samo ważny jak drugi. Sama wiedza o tym, co 

oznacza słowo, nie wystarczy. Wskazanie palcem lub ruch ciała lub rysów 

nadaje temu samemu słowu zupełnie inne znaczenie. Dzieje się tak, 
ponieważ ich język zawiera bardzo mało słów. Ale kiedy wypowiadają 

słowa: Bóg, Jezus lub Duch Święty, to z takim szacunkiem zawstydziłby 
niejednego białego człowieka. 

Indyjski kaznodzieja w swoim własnym języku powiedział: „Kiedy Bóg-

Ojcze wybaczy wam wszystkie wasze zło, przez Boga-Jezusa, najpierw 
sprawicie, że Hindus (siebie) będzie nagi z powodu zła. Wtedy Bóg-Ojcze 

wybaczcie. Ale ty nie jesteś nagi w Boże-Duchu Świętym, nie zajmij się 
tym, dopóki Jezus nie rozbierze się w sercu (wskazując na obraz Jezusa na 

ścianie, za każdym razem, gdy wymienił Jego imię). Następnie 

(przechodząc przez wyimaginowane przedstawienie rozebrania się do naga, 
zaczynając od głowy a kończąc na stopach), powiedział: „Kiedy robisz nagi 

na zewnątrz, Bóg-Jezus czyni Indianina nagim wewnętrznym sercem od 
diabła (uderzając go w bok dłonią płasko i rozstawionymi palcami). diabeł 

żyje. Bóg-Duch Święty, Bóg-Jezus i Bóg-Ojciec i ja zajmujemy tylko moje 
serce. Następnie Bóg-Duch Święty przemówił przez nas do wszystkich 

Indian w górach,jak Duch Święty rozmawiał przez tego brata (gdyż Duch 
Święty przemawiał przeze mnie w trzech językach, podając tłumaczenie po 

każdym z nich). I Bóg-Jezus uczynił wszystkich Indian w górach, i nas, i 
tych, i tych wszystkich wielkimi Świętymi. Plemię duchów. " 

W górach są tysiące Indian z różnych plemion, a on miał na myśli, że oni i 
oni sami, a także biali i kolorowy brat, wskazując na każdego z nas, przez 

krew Jezusa Chrystusa staliby się jednym wielkim duchowym. rodzina. 
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Powiedz mi, mój bracie, czy możesz lepiej zrozumieć dwa dzieła łaski i 
chrzest Duchem Świętym? Pytam, kto nauczył tych ludzi prawdy? Wszyscy 

bowiem usługujący tutaj uczą, że chrzest Duchem Świętym otrzymacie, 
kiedy jesteście usprawiedliwieni. To nikt inny jak sam Duch Święty, który 

przyszedł właśnie w tym celu i nie pozwoli, aby prawdziwi i niewinni zostali 
oszukani. 

Jeden z Hindusów przyszedł do mnie i powiedział: „Bracie Tomku, 

rozumiemy cię i chcemy, abyś modlił się za nas każdego dnia, abyśmy mogli 
otrzymać chrzest Duchem Świętym, tak jak Bóg chce, abyśmy Go mieli”. 

Nie nazywają chrztu błogosławieństwem czy „tym”, ale wyrażają to w 

swoim własnym języku jako „Bóg-Ojciec, Bóg-Jezus i Bóg-Duch Święty, 
który przyjdzie, aby zająć wasze serce na zawsze”. 

Powiedziałem ich nauczycielom, że gdyby Bóg dał im taką samą moc 

rozumienia tego, co mówią, jak mi dał, zwiesiliby głowy ze wstydu, 
ponieważ Indianie wiedzieli więcej o prawdzie niż oni. Jedna droga, uczciwa 

dusza ze łzami powiedziała, że wie o tym i nie wie, co robić. Powiedziałem 
jej, że jeśli tylko dotrzyma przymierza z Bogiem, które zawarła tej nocy po 

spotkaniu, On nie tylko ochrzci ją Duchem Świętym, ale będzie świadczył 
przez nią o cudownych dziełach Boga w Chrystusie Jezusie dla każdego 

plemienia. we własnym języku; a gdyby tego nie zrobiła, Bóg usunąłby ich 

biskupstwo i dał je temu, kto znał Go w całej Jego pełni. Gdyż wołanie o 
pomoc ze strony tych różnych plemion wśród gór dotarło do naszego Ojca 

Niebieskiego, a On na nie odpowie, bo ktoś będzie Mu posłuszny i 
pójdzie.Bóg zaspokoi tęsknotę tych drogocennych dusz, a one zostaną 
napełnione znajomością i miłością Boga, tak jak jest w Jezusie Chrystusie. 

Drodzy święci, czy będziecie modlić się, aby Bóg wyposażył kogoś lub 
więcej, aby udali się na to najwspanialsze pole do naszych własnych 

drzwi? Głupotą jest myślenie, że Bóg nie może dopasować tych, których 
wysyła, aby głosili Jego Ewangelię, z każdym materiałem i wszelkimi 
możliwościami, aby spełnić Jego wolę. 

Pozdrawiam T. Hezmalhalch. 

 

Wielu ludzi twierdzi, że są zbawieni od piekła, ale nie od grzechu. Wielu 
głosi taki rodzaj zbawienia. Głoszą ogień z piekła, ale on wciąż tam 

jest. Głosimy, że jest to jezioro płonące ogniem i siarką. „A kto nie został 

znaleziony zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora 
ognia”. Jedynym zbawieniem jest krew Jezusa, która oczyszcza z 

wszelkiego grzechu. Ocali cię na wieczność. Chrystus zwyciężył śmierć i 
piekło. 

 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

NIEBIESKI ANTHEM. 

Jedną z najbardziej niezwykłych cech tego ruchu wiary apostolskiej jest to, 

co słusznie nazywa się niebiańskim hymnem. Nikt, oprócz tych, którzy 
zostali ochrzczeni Duchem Świętym, nie może się przyłączyć - lub lepiej, 
Duch Święty tylko śpiewa przez takich w ten sposób. Alleluja! 

„Słyszałem i rozumiałem zarówno w języku gujerathi, jak i hindustani 

śpiewy różnych psalmów i innych fragmentów Pisma Świętego. Śpiew jest 
wykonywany w różnych językach obcych.” - Geo. E. Berg, Hermon, Cal., 
Były misjonarz w Indiach. 

W niedzielny wieczór 9 grudnia pewna siostra śpiewała w języku gujerathi 

w Indiach, pierwsze cztery wersety 8. rozdziału Pieśni Salomona. Była to 
piosenka, jaką oblubienica mogłaby zaśpiewać o oblubieńcu. „Nie budźcie 

się, mój ukochany”. Najbardziej błogosławione i piękne było to zauważyć, 
gdy Duch Święty śpiewał za pośrednictwem drogiej siostry; przyniosło 
wielką falę niebiańskiego ognia i błogosławieństwa dla obecnych. 

Ponownie zaśpiewano piękną pieśń w językach: „Hosanna Synowi Dawida; 
Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana; Hosanna na 

wysokości”. (Mat. 21: 9). Takim pozdrowieniem był nasz Zbawiciel podczas 
Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Brat, który rozumiał język, 

powiedział w obcym języku, że to najwznioślejsza poezja. W tym samym 
czasie sala była wypełniona chwałą Bożą. 

Później dowiedzieliśmy się o niezwykłym zbiegu okoliczności. Ta sama 
pieśń była śpiewana w Misji Zielonoświątkowej pod adresem 327 1/2 S. 

Spring St. i tam była interpretowana tak samo. Święci, którzy oddawali 
cześć Bogu w tych dwóch miejscach, byli w doskonałej harmonii duchowej, 
a Duch Święty był tego świadkiem. 

Na całodniowym spotkaniu w Boże Narodzenie, o niezapomnianym dniu, 

mieliśmy kolędę w językach. Zaczęło się jednym głosem, tak jak na 
równinach Betlejem, i dołączył chór głosów. Zostało zinterpretowane przez 

znającego język: „Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi, ludziom 
dobra wola”. To było bardzo słodkie i niebiańskie. Nastąpiło po odczytaniu 
Pisma. 

Słuchając tego śpiewu ludzie topnieją do łez. Jest to harmonia nieba, a 
Duch Święty wprawia muzykę w głosy, które nie są wyszkolone. 

 

WIZJA NIEBA MAŁEJ DZIEWCZYNY. 
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Nasza mała dziewczynka Myrtle została niedawno zabrana z ciężkim 
przeziębieniem i bólem gardła i miała wszystkie objawy szkarlatyny. Zna 

Pana, który został zbawiony trzy lata temu, przyjął chrzest Duchem 
Świętym i mówi językami. 

Podczas sezonu modlitw we wtorek wieczorem 18 grudnia cała rodzina, 

tata, mama, Herman i czteroletnia Ruth położyli ręce na jej głowie i każdy 
modlił się o jej uzdrowienie. Ogarnął nas wspaniały duch pieśni. Duch 

śpiewał przez nasze usta pieśni Syjonu. W tym sezonie moja mała 
dziewczynka siedziała na krześle z zamkniętymi oczami; a kiedy piosenka 

się skończyła, powiedziała: „Ojcze, widziałam Jezusa”. A potem 
opowiedziała następującą wizję: 

„Doszedłem do miasta z wieloma ulicami. Wydawało się, że miasto jest 
podzielone, była wąska uliczka, która oddzielała. Z jednej strony ulice były 

czyste i brukowane, a budynki były z marmuru i mocne, a samochód tam z 
napisem DO ZION. Z boku auta do PIĘKNEGO MIASTA BOŻEGO. Na brudnej 
ulicy był brudny samochód, a z przodu był DO PIEKŁA. 

„Kiedy wsiadłem do czystego samochodu, poszedłem do konduktora i 

zapytałem go, czy mógłbym podejść do nieczystego samochodu, a 
samochód został zatrzymany, przeszedłem przez innych i zabraliśmy po 

pięć sztuk z samochodu Szatana. kiedy przeszli przez linię od nieczystej 
ulicy do czystej, ich szaty i twarze stały się czyste, a kiedy doszliśmy do 

białego samochodu, samochód rozszerzył się, aby zrobić miejsce dla 
wszystkiego, co nadeszło. 

„Widziałem samochód, na którym był diabeł, zjeżdżał w ciemną otchłań. 

Potem nasz samochód zatrzymał się i wszyscy poszliśmy do miejsca, w 

którym zniknął. Jezus przemówił i nadeszła wielka krata z żelaza, a potem 
wielki kamień i zatrzymaliśmy się usta otchłani, aby Szatan nie mógł już 
wyjść. 

„Gdy samochód jechał, zobaczyłem, że wszystko jest piękne. Mgła opadła. 
Pojawiły się piękne kwiaty. 

„Kiedy dotarliśmy do pięknego miasta Bożego, dano nam piękne domy. A 
kiedy byliśmy tam wystarczająco długo, aby się przystosować, poszliśmy 

odwiedzić Pałac Króla. Widziałem Jezusa na tronie zrobionym z diamentów 
i perły Ubrany był w lśniące szaty, mieniące się wszystkimi kolorami. 

„Na stołach rozłożono piękną świąteczną ucztę. Obrusy na stołach i jedzenie 

były przepiękne. Ściany pokoju i dywan na podłodze lśniły pięknymi 
kolorami. Spojrzałem w lustro i zobaczyłem, że jestem ubrany jak anioły . 

Widziałem, jak mój ojciec i matka, i brat i siostra wchodzili, a ich ubrania 
zostały przekształcone tak jak reszta. Listwa wokół pokoju była ozdobiona 

ostrokrzewem, najpiękniejszym do zobaczenia. Jezus zwrócił na mnie 

uwagę i powiedział: „Widzisz ta mała dziewczynka tam na dole? Ich oczy 
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wydawały się przejrzyście przeze mnie, a potem powiedział: „Ta 
dziewczyna była bardzo chora i miała wiarę, więc ją uzdrowiłem”. A cała 

gospodarz zaśpiewała najpiękniejszą pieśń uwielbienia. Potem Jezus zabrał 
nas i oprowadził po okolicy. Kiedy wyszliśmy, miał piękny rydwan gotowy, 
by zabrać nas wszystkich z powrotem na ziemię. " 

-EK Fisher, Glendale, Cal. 
Skrzynka zamkowa 145. 

(Brat Fisher jest jednym z pastorów misji zielonoświątkowców w Los 
Angeles, przy 327 1/2 S. Spring St.) 

 

NAUCZANIE BIBLIJNE O MAŁŻEŃSTWIE I 
ROZWODACH. 

Czytamy w Słowie Bożym (Efez. 5: 25-32) „Mężowie miłują wasze żony, 

tak jak Chrystus umiłował Kościół i oddał się za niego, aby go uświęcić i 
oczyścić obmyciem wodą. Słowo: aby On mógł sam sobie przedstawić 

wspaniały kościół, nie mający plam, zmarszczek ani niczego podobnego, 
ale aby był święty i bez skazy. Powinni więc ludzie kochać swoje żony jak 

własne ciała. Kto kocha jego żona kocha samego siebie, bo nikt jeszcze nie 
nienawidzi własnego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak Pan Kościół. 

Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała, Jego ciała i Jego kości. Z tego 
powodu człowiek opuśćcie ojca i matkę i połączą się ze swoją żoną i będą 
dwojgiem jednym ciałem. " 

Pan mówi: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Jeśli chodzi 

o kwestię rozwodu i ponownego małżeństwa, wierzymy po prostu w to, 
czego uczy Pismo Święte w całej Biblii. „Nie cudzołóż”. Według Rom. 7: 2,3. 

„Albowiem kobieta, która ma męża, jest związana z mężem tak długo, jak 
długo on żyje; ale jeśli mąż umrze, ona jest zwolniona z prawa męża; tak 

że jeśli jej mąż będzie żył, wyjdzie za innego. mężu, będzie nazwana 
cudzołożnicą, ale jeśli jej mąż umrze, będzie wolna od prawa swego męża, 
tak że nie będzie cudzołożnicą, chociaż poślubiła innego mężczyznę. " 

1 Kor. 7:39, „Żona jest związana prawem tak długo, jak długo żyje jej mąż, 

ale jeśli jej mąż umrze, będzie mogła wyjść za mąż za kogo zechce, tylko 
w Panu”. 

Teraz to jest do kościoła, który jest pod krwią. Ludzie, którzy nie są pod 

krwią, idą do prawa i biorą rozwody, ponieważ są pod prawem. Żyją według 
ciała, ale my jesteśmy pod łaską. 

1 Kor. 7:10, pokazuje, że gdyby doszło do separacji z którymkolwiek z ludu 
Bożego, nie mają oni prawa do ponownego zawarcia małżeństwa, dopóki 

mężczyzna lub żona żyją. „A zamężnej rozkazuję, ale nie ja, lecz Pan, niech 
żona nie odejdzie od męża; a jeśli ona odejdzie, niech pozostanie 
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niezamężna lub pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony ”. A więc 
to jest Pismo. 

O, jakże powinniśmy być ostrożni w domach, wśród rodzin, aby nauczać 

prostych nauk biblijnych. Wiele dzisiejszych domów zostało zniszczonych i 
zniszczonych przez fałszywe nauki. Żony opuściły mężów i odeszły, 

twierdząc, że Pan powołał ją do pracy misyjnej i zostawiła małe dzieci w 
domu, aby radziły sobie najlepiej, jak potrafią. I wezmą to Pismo, aby to 

poprzeć, Łukasza 14:26. „Jeśli ktoś przychodzi do mnie i nie ma w 
nienawiści swojego ojca i matki, i żony, dzieci, braci i sióstr, tak, a także 

własnego życia, nie może być moim uczniem”. Więc staną na tym Piśmie 

Świętym i powiedzą, że Bóg chce dla nich nienawidzić swoich dzieci i męża, 
a także odejdą i spróbują ocalić dom kogoś innego lub pogan, kiedy ich 

własny dom trzeba ocalić. Niech Bóg nam pomoże i da mądrość,bo On nie 
jest sprawcą zamieszania, ale pokoju. 

Wielu drogich mężów zostawiło swoje żony i dzieci w domu, a ich żony 

ciężko pracują, aby utrzymać małe dzieci, piorąc, prasując, szorując i 
pracując na roli, podczas gdy ich mąż twierdzi, że wykonuje pracę 

misjonarską i mówi, że Pan dał mu to samo Pismo w odniesieniu do 
porzucenia. Przyjmują za pewnik, że Pan nie chce, aby zajmowali się ich 

rodzinami. Ale w Biblii czytamy: „Zatem biskup musi być nienaganny, mąż 

jednej żony, czujny, trzeźwy, dobrze się zachowywał, oddany gościnności, 
zdolny do nauczania. Kto dobrze rządzi własnym domem, mając swoje 

dzieci w poddaniu z całą powagą. Jeśli bowiem człowiek nie wie, jak rządzić 
własnym domem, jak powinien dbać o kościół Boży? " Jak taki człowiek 

może uczyć rodzinę i wprowadzać pokój w domach,kiedy on sam nie ma 
spokoju we własnym domu? Jak może uczyć dzieci innych ludzi, by kochały 

Boga, kiedy jego biedne małe dzieci szukają taty, a on nigdy nie odsyła 
dzieci do domu? Oby Bóg dał nam mądrość i zrozumienie w swoim cennym 

Słowie. Przeczytaj proszę: I. Tim. 3, do końca, także I. Tim. 5. Nie dotyczy 
to tylko mężczyzny, ale także kobiety, gdyż oboje są jednym w Panu. 

Najdrożsi, szanujmy domy i rodziny. Dzisiaj jest wiele cennych dusz 
gotowych do ucieczki ze swoich domów. Nie chcą dbać o porządek w domu 

i opiekować się dziećmi, a także przygotowywać się na swoich mężów. 
Niech Bóg pomoże nam przestrzegać wszystkich Jego przykazań. Łukasza 

14:26, nie naucza dezercji. Żony kochają twoich mężów. Mężowie, 
kochajcie swoje żony. Nie mamy porzucać naszych drogich dzieci, drogich 

żon i drogich mężów; ale niech nic nie stanie między nami a naszym 
Chrystusem. Wielu, którzy doświadczyli pięknego doświadczenia 

uświęcenia, pozwoliło swojemu dziecku lub mężowi stać się idolem między 
nimi a ich Bogiem i przeszkodziło błogosławionemu Duchowi Świętemu, 

więc Pan uczy nas kochać Go całym sercem. Wielu wierzy, że Pan nauczał 
dezercji. Chwała Bogu, On nigdy nie przyszedł jako Chrystus i Bóg, aby 

rozbijać domy i rodziny.Kiedy zostajemy zbawieni, uświęceni i ochrzczeni 
Duchem Świętym, wtedy nasza stacja misyjna zaczyna się w domu i 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

modlitwą rodzinną, aż członkowie rodziny jeden po drugim przyjmą Pana 
Jezusa. Widzieliśmy to tak często, odkąd Bóg wylał Swojego Ducha. Tak 

wielu synów i córek, mężów i żon zostało przyprowadzonych do Chrystusa, 
a wiele domów zostało na wskroś zbawionych, a wszyscy są jednym przez 

Ducha Świętego. Mężowie szanują swoje żony, żony szanują swoich 
mężów, synowie i córki szanują ojca i matkę. Błogosławcie Jego święte 

imię.mężowie i żony zostali przyprowadzeni do Chrystusa, a wiele domów 
zostało na wskroś zbawionych, a wszyscy są jednym przez Ducha Świętego. 

Mężowie szanują swoje żony, żony szanują swoich mężów, synowie i córki 
szanują ojca i matkę. Błogosławcie Jego święte imię.mężowie i żony zostali 

przyprowadzeni do Chrystusa, a wiele domów zostało na wskroś 
zbawionych, a wszyscy są jednym przez Ducha Świętego. Mężowie szanują 

swoje żony, żony szanują swoich mężów, synowie i córki szanują ojca i 
matkę. Błogosławcie Jego święte imię. 

Małżeństwo nie jest grzechem. „Małżeństwo jest honorowe, a łoże 
nieskalane, ale łobuzów i cudzołożników osądzi Bóg”. Hebr. 13: 4. Są tacy, 

którzy żyją dziś w małżeństwie, ponieważ otrzymali uświęcenie, a niektórzy 
zostali ochrzczeni Duchem Świętym, którzy doszli do wniosku, że grzechem 

jest dla nich życie jako mąż i żona. Jezus powiedział w Matt. 19: 5-6, „Z 
tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swojej żony, i 

będą dwoje jednym ciałem. Dlatego nie są już dwojgiem, lecz jednym 
ciałem”. Drodzy umiłowani, nie możemy wyjść poza Słowo. Paweł pisze list 

do kościoła na ten temat w 1 Kor. 7. Jest to list, który uczy mężów i żony, 
jak żyć. Wiele drogocennych dusz jest w wielkiej niewoli i potrzebuje 

cennego Słowa, aby je uwolnić. Jeśli kierujemy się Jego Słowem,w naszych 

domach zapanuje pokój, radość i szczęście, i będą niebem na ziemi. W 
Kościele w Koryncie, kiedy wylany został Duch Boży, wielu uważało, że 

życie z ich mężami i żonami jest grzechem, a Paweł musiał ich uczyć w 1 
Kor. 7. 11: „Mówię tedy niezamężnym i wdowom: dobrze jest im, aby 

trwały jak ja. * * A żonatym rozkazuję, ale nie ja, tylko Pan, niech żona nie 
odchodzi od niej mąż."dobrze im, że trwają jak ja. * * A żonatym rozkazuję, 

ale nie ja, tylko Pan, niech żona nie odchodzi od męża.dobrze im, że trwają 
jak ja. * * A żonatym rozkazuję, ale nie ja, tylko Pan, niech żona nie 
odchodzi od męża. 

Drodzy umiłowani, my, którzy przygotowujemy się na spotkanie z naszym 

Panem, aby być Jego oblubienicą, żoną Baranka, powinniśmy żyć w Piśmie 
Świętym, oczyszczając się z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, doskonaląc 
świętość w bojaźni Bożej. 

 

Pan nie tylko uświęca duszę, ale i ciało. Każda uświęcona dusza może mieć 

uświęcone ciało. Krew może zostać oczyszczona z chorób dziedzicznych, a 
twoje ciało stanie się czystą, świętą świątynią dla przebywania Ducha 

Świętego. Nie musimy umierać z powodu choroby lub choroby. Nie możesz 
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znaleźć tego na okładkach Biblii, że Pan musi iść do diabła, aby pomóc 
zabrać swoje dzieci do chwały. Uświęca z dziedzicznej choroby. Bóg nigdy 

nie włożył trucizny w dziecko z dziedziczną chorobą. Nie, to nigdy Bóg tego 
nie zrobił. To wchodzi w zakres uczynków diabła, które Jezus przyszedł 
zniszczyć. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

PIEŚŃ MODLITWA. 

Muzykę, do której śpiewa się tę piosenkę, skomponowała mała Mildred 

Crawford, a gdy grała utwór na fortepianie, siostra Rees zaśpiewała jej 
słowa, komponując tak, jak śpiewała w Duchu. 

O! Mój Niebiański Ojcze, 
Dopóki burze życia nie przeminą, 

Strzeż i prowadź Twego małego 
przez każdy ponury wybuch; 

Próby i walki mnie rzucają, 
a ciemność wydaje się drogą, 

Bez mojego kochającego Zbawiciela, 
Który poniesie cały mój ciężar. 

Chór - Błogosławiony, błogosławiony Zbawiciel, 
wysłuchaj mnie, gdy się modlę; 

Trzymaj mnie zawsze blisko siebie; 
Prowadź mnie całą drogę. 

Jeśli jestem wierny i niezłomny, 

I pokładam w Tobie 
nadzieję , jesteś wierny, który obiecał 

mi, że jesteś wszystkim we wszystkim. 
Duchem Świętym 

Twym uwalniasz mnie; 

Zawsze będę Cię kochał i służył Ci 
dzięki łasce w wolności. 

Drogi Panie, dziękuję Ci 

z całego serca, 
Za pokój, radość, radość, której udziela 

Duch Twój. 
O! obym nigdy się nie zachwiał, 
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Ale zawsze bądź wierny, 
posłuszny Twoim nakazom, 

Który dał za mnie życie Twoje. 

Przyjmij mnie, och! mój Zbawicielu, 
A teraz wypełnij we mnie 

Twoje potrzebne przygotowanie, 
Aby czynić Twoją świętą wolę; 

A kiedy przy Twoim pojawieniu się, 
aby twierdzić , że Twoja oblubienica jest, 

Och! obym panował z Tobą, Panie, przez 

całą wieczność. 
      -Castilla Rees, 

1374 5th Ave., Oakland, Cal., 2 grudnia 

 

PENTECOST W PUEBLO, COLO. 

16 stycznia. 

Nasze serca cieszą się ponad miarę z przywileju bycia świadkami 

cudownego wylania Bożej miłości i mocy w Pueblo. Ludzie byli bardzo 
związani przez przeciwnika, ale poniedziałkowa noc była najwspanialszym 
czasem, jaki drogie dusze widziały dla wolności i zwycięstwa. 

Wszyscy poczuli moc i obecność Boga już w pierwszym hymnie. Zanim 
zaśpiewałem drugą zwrotkę, powiedziałem: Powiedzmy teraz Panu: „Damy 

Ci pełną wolność naszych serc”. Zrobiliśmy to i po kilku minutach na 
kolanach błogosławiony Duch Święty zstąpił na nas i wziął nas i spotkanie 

całkowicie pod Swoją kontrolę. Nie da się po prostu opisać, co nastąpiło. 

Wolność i zwycięstwo były nieustannym okrzykiem triumfu, aż kilku 
otrzymało chrzest Duchem Świętym, a inni, którzy szukali uświęcenia i 

chrztu, ale nie przeszli, byli zachęcani do kontynuowania, dopóki nie 
odnieśli zwycięstwa. 

Duch Święty był zadowolony, że działał przez małą dziewczynkę, błagając 

w obcym języku o każdą duszę w sali. Łzy spływały jej po twarzy, ukazując 
wielką agonię duszy. Idąc w jej stronę, nigdy nie zapomnę mocy, którą 

poczułem, gdy znajdowałem się około dwóch stóp od dziecka. Czułem się, 
jak gdyby baterie potężnej mocy pochwyciły moje ciało, a całość była 

jednym wielkim rezerwuarem sił elektrycznych. Współczucie dla innych, 

które było w duszy tego dziecka, weszło do mnie, łzy popłynęły mi z oczu, 
a dusza zaczęła wołać innych. Inni mieli to samo doświadczenie, zwłaszcza 

br. Thomas, który powiedział, że to wielki dzień w jego życiu. Pieśń 
uwielbienia i zwycięstwa była wszędzie w pokoju, od serca do serca, aż 
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całość stała się jednym „Betel”chwały Temu, który nas kupił i obmył z 
naszych grzechów w Swojej drogocennej Krwi. 

Jestem przekonany, umiłowani, to są tylko odchody tego, czego będziemy 

świadkami i doświadczać, jeśli tylko będziemy trzymać się z daleka i 
pozwolić Bogu, przez Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, być 
zaszczyconym i wywyższonym i być wszystkim i we wszystkich. 

Wasz brat i współpracownik w sprawie Jezusa Chrystusa. 

-T. Hezmalhaich. 

1900 Lincoln Ave., Denver, Colo. 

 

Bracie. ML Ryan przeniósł biuro „Apostolic Light” do Portland. Adres to 215 

Second St. Pisze: „Chwała nadal trwa”. 

 

Siostra zeznała w językach w języku indyjskim, co zostało zinterpretowane: 

„Ucztuję z żywego chleba. Dlaczego nie będziecie ze mną ucztować?”. To 

był słodki Duch Jezusa, bezinteresowny Duch, tęskniący za przyjściem 
innych. 

 

„Cuda zielonoświątkowca” opublikowane przez Union Gospel Mission, 

Akron, Ohio, są jednym z nas w tym ruchu. Znajduje się w centrum 

wielkiego przebudzenia w Ohio, dokąd przybyli pracownicy z Los 
Angeles. Jest to błogosławiony, słodko-duchowy artykuł, publikowany 
bezpłatnie. Boże błogosław i używaj go. 

 

Pan pociągnie cię do odpowiedzialności za to, że uwierzyłeś kłamstwu, tak 

jak uczynił to Adam. Fałszywa doktryna zabija duszę. Jeśli wyjdziemy ze 
Słowa Bożego i uwierzymy w kłamstwo, stracimy Krew i życie z naszych 

dusz. Niech nikt, nawet jeśli przychodzi jako anioł światłości, ani twój 
własny kościół lub pastor, może być, nie sprawi, że będziesz wątpić w Słowo 
Boże i wierzyć kłamstwu. 

 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak Bóg działa z mocą, zobacz ludzi, którzy żyją w 

miłości, jedności i harmonii; ale jeśli diabeł może wejść i podzielić lud Boży 
i siać niezgodę między nimi, to Bóg nie może działać. Mam pięć palców na 

dłoni. Jeden jest mały, ale jeśli go przetnę, zrani całe ciało. Tak więc 
najmniejszy członek ciała jest tak samo potrzebny, jak największy. 
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(Największy członek jest najbardziej pokorny.) Każda umyta krwią dusza 
jest członkiem ciała. Nie możemy odrzucić jednego bez zranienia całego 

ciała. Jeśli skaleczysz mały palec, trafi on prosto do serca i każdy członek 
cierpi. 

 

W ostatnim artykule wystąpił błąd, na który przyjaciele uprzejmie zwrócili 

naszą uwagę: „Hades po grecku i gehenna po hebrajsku oznacza„ jezioro 

ognia ”. Brat przekazał to stwierdzenie, nie będąc uczonym greckim i 
hebrajskim i nie mając czas na przestudiowanie tego, pozwoliliśmy temu 

minąć. Nie spodziewamy się, że poprawimy jakiekolwiek błędy w tym 
artykule, ale naprawimy je. Wyżej wymienione słowa są tłumaczone jako 

„piekło”, ale nie „jezioro ognia”, które jest ostateczna siedziba 
niegodziwców. Po sądzie wielkiego, białego tronu, śmierć i piekło oraz 

ktokolwiek nie zostanie zapisany w księdze życia, zostanie „wrzucony do 
jeziora ognia” (Obj. 20: 14-15). 

 

PENTECOST W WASZYNGTONIE. 

Oysterville, Pacific Co., Wash. 
24 grudnia. 

Nawróciłem się jako dziecko, uświęcone dwa lata temu i od tego czasu 

łaknąłem i modlę się o Pięćdziesiątnicę, chociaż nie miałem pojęcia, jak to 
nazwać. 

Pan przyciągnął mnie do Salem w stanie Oregon i po sześciu dniach pobytu 
otrzymałem taką samą moc, jaką Jezus obiecał swoim uczniom. 

Pan oddzielił mnie do swojej służby i wkrótce dał mi polecenie. Używa mnie 

jako robaka prochu. Chwała Jego świętemu imieniu! W Swoim Słowie mówi, 
że może użyć robaka, aby zmiażdżyć góry. Przemawiałem w wielu językach 

i wielokrotnie interpretowałem zdania w następujący sposób: „To jest 
Jezus”, „Bóg jest z nami”, „Jezus jest waszym nauczycielem”, „Radość w 

Panu”, „Jezus nadchodzi”. Kiedyś będąc pod władzą, śpiewałem pięknym 

językiem trzy strofy hymnu rozpoczynającego się: „Święty, święty, święty”. 
Miło jest poznać Boga. Jestem zdeterminowany, aby być wiernym i spotkać 
się z wami wszystkimi na niebie. 

Pan otworzył zebrania w moim domu w zeszły wtorek, które wydają się nie 
mieć końca. Czwartek Pokazał mi, żebym zabrał spotkanie do sali. Pan 

wysłał mojego brata, aby pomógł. W sobotę wieczorem przy ołtarzu było 
czterech poszukujących Pięćdziesiątnicy. Przekonanie spadło na ludzi. 

Wielu poszło do domu, tak jak mieliśmy spać; ale kiedy czekaliśmy do 
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północy, weszły trzy młode dziewczyny, które zostały odstępcze, głoszące 
zwycięstwo, o błyszczących twarzach. Poszli do domu, pomodlili się i wrócili. 
Wkrótce kopali głębiej i teraz są wśród poszukujących Pięćdziesiątnicy. 

W niedzielę rano pastor Wolnych Metodystów, który był tam regularnie 
spotykany, otworzył zebranie hymnem i modlitwą, a następnie wygłosił 

kilka uwag w słodkim, Chrystusowym duchu - powiedział, że jest otwarty 
na przekonanie, ale chciał, aby Bóg go prowadził. Następnie przekazał nam 

spotkanie, usiadł i pobłogosławił. Alleluja! Pan przejął pełne posiadanie i 
zamknęliśmy się z dwunastoma poszukiwaczami przy ołtarzu. W nocy Duch 
znów przejął kontrolę. 

Byli tam ludzie z okolicznych miejscowości. Byli tam mężczyźni, którzy 

chodzili do kościoła tylko raz lub dwa razy w życiu. Pan pracuje nad 
starszymi ludźmi i małymi dziećmi. Jeden siedmioletni chłopiec został 

oczyszczony z serca. Wspomniany pastor czuł moc działającą wśród swojej 
trzody i teraz sam jest poszukiwaczem. O alleluja dla naszego Króla! To 

mnoży się i rośnie na naszych rękach, aż poczujemy, że to tylko pierwsze 
krople przed wielkim deszczem. Bogu niech będzie cała chwała. 

-Pani. KE Andrews. 

 

ŚWIADECTWO MINISTRA. 

Przez ponad trzydzieści lat byłem duchownym w jednej z wiodących 

denominacji i dzięki łasce Bożej starałem się chodzić w całym świetle, tak 
jak Bóg mi to objawił. Podobnie jak wiele uczciwych serc wśród dzieci 

Bożych, od wielu miesięcy szukałem głębszej pełni Bożej miłości, świadomy 
tego, że jakkolwiek Bóg błogosławił Swemu Kościołowi, to jednak na ten 

czas potrzebowaliśmy większego namaszczenie, aby stać się adekwatnym 
do wykonywanej pracy. Z tą świadomą potrzebą, wołano do Boga o 

Pięćdziesiątnicę. I z pewnością usłyszał i odpowiedział zgodnie ze swoją 
doskonałą wolą. 

Na początku tego roku Bóg wysłał trzech pokornych świętych z Teksasu do 
Los Angeles, a po ich przybyciu, wraz z kilkoma innymi osobami, spotkali 

się, aby poprosić o chrzest Duchem Świętym. Gorąco starali się poznać wolę 
Bożą, codziennie badając Jego Słowo, poddając się Mu, by pełnić Jego 

służbę. Jednak niewielu było przychylnych temu, co nazywali nowymi 
naukami, więc ten mały zespół musiał zmienić miejsce spotkania; ale mając 

tylko jeden cel, nieustannie szukali u Pana obietnicy Ojca. Tak gorliwa stała 
się ta mała grupa, że po wielu postach trwały prawie dzień i noc przez kilka 

dni, aż w pełni nadszedł ich dzień i tak nagle, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, 
Duch zstąpił na nich i napełnił ich, i wszyscy zaczęli mówić innymi językami, 

tak jak Duch wymawiał.Ale mówienie w innych językach to nie wszystko, 

ponieważ rzeczywiście, zostały one wypełnione całą pełnią Bożą i wszystkie 
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cechy charakterystyczne pierwszej Pięćdziesiątnicy zostały ujawnione. Czy 
jakikolwiek bezstronny człowiek może wątpić w źródło tej dziwnej mocy, 

kiedy te pokorne dzieci Boże czekały tylko na Niego, szukając Siebie. To 
był rzeczywiście dzień małych rzeczy. Ale obietnica jest taka, że ten ostatni 

deszcz będzie znacznie obfitszy niż pierwszy.Ale obietnica jest taka, że ten 
ostatni deszcz będzie znacznie obfitszy niż pierwszy.Ale obietnica jest taka, 
że ten ostatni deszcz będzie znacznie obfitszy niż pierwszy. 

Mniej więcej w tym czasie, jak wskazano powyżej, Pan prowadził pisarza, 
aby udał się do Pasadeny, około dwunastu mil od Los Angeles, aby pomóc 

w pracy w namiocie, mieszkając w małym namiocie, który dawał dużo 

spokojną okazję, aby jeszcze bardziej czekać. na Boga, niewiele wiedząc, 
do czego Bóg go przygotował. Często słyszałem o Pięćdziesiątnicy w Los 

Angeles, ponieważ dość często byłem w moim domu w mieście. Te raporty 
były dość sprzeczne, ale Bóg trzymał mnie cicho, odpoczywając w Sobie, 

dając mi zapewnienie, że jest Swoim własnym tłumaczem i we właściwym 
czasie wyjaśni. 

Mniej więcej w połowie czerwca, bez żadnego własnego planowania, po raz 

pierwszy zaprowadzono mnie na te spotkania na ulicy Azusa w Los Angeles, 
w postawie całkowitej polegania na Bogu, wiedząc, że On ochroni mnie 

przed błędem i pokaże. mi prawdę. Wkrótce przekonałem się, że Bóg 

rzeczywiście działa w sposób, którego nigdy nie byłem świadkiem, a 
wypełnienie się Pisma zostało wyraźnie objawione. W służbie ołtarza po 

cichu stanąłem przed Panem. Drugiego dnia, będąc przy ołtarzu, tak 
wyraźnym dla mojej wewnętrznej świadomości, jak czysty głos do mego 

ucha, Jezus powiedział: „Przyjmijcie Ducha Świętego” i jako głodny chętnie 
przyjmowałam pożywienie. dar mojego Pana. To było w sobotę po południu. 

Nie odczuwałem przepełnienia radości ani emocji, ale raczej głębszy spokój 
i ciszę, aw mojej misyjnej pracy nad Panem ”Następnego dnia miałem 
więcej swobody i wyraźną wiedzę o obecności mego Pana. 

W następny poniedziałek wróciłem do Los Angeles i cały dzień byłem na 

zebraniach. Wydawało się, że cała moja istota pozostaje w zgodzie ze 
wszystkim, co Bóg czyni. Spotkanie w nocy wydawało się naprawdę 

niezwykłe, ponieważ duża sala była zatłoczona, a obecność Boga tak bardzo 
widoczna. Duch świadectwa był tak poważny, że brat Seymour mógł 

rozpocząć poselstwo od Pana dopiero po dziewiątej. Kiedy głosił, wydawało 
się, że moc Boża we mnie wzrastała, ale nie myślałem o niczym więcej. Pod 

koniec kazania, trochę po dziesiątej, równie nagle jak w dniu 
Pięćdziesiątnicy, gdy siedziałem jakieś dwanaście stóp przed kaznodzieją, 

Duch Święty zstąpił na mnie i dosłownie napełnił mnie, jak się wydawało. 
aby mnie podnieść, bo rzeczywiście natychmiast znalazłem się w powietrzu, 

krzycząc, chwaląc Boga i natychmiast zacząłem mówić w innym 
języku.Dwóch świętych w dużej odległości od siebie ujrzało, jak Duch spada 

na mnie. Jeden z nich skoczył w moją stronę, również mówiąc w nieznanym 
języku. Och, jak Bóg rzeczywiście wypełnił całą moją istotę w sposób nie 
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do opisania. Nie byłbym bardziej zdziwiony, gdyby w tej samej chwili ktoś 
wręczył mi milion dolarów. Nie szukałem daru języków ani żadnego innego 

daru; ale, och, jak bardzo pragnąłem, aby sam Bóg mnie całkowicie 
napełnił, a On z pewnością to zrobił w swojej wielkiej miłości.och, jak 

bardzo pragnąłem, aby sam Bóg mnie całkowicie napełnił, a On z pewnością 
to zrobił w swojej wielkiej miłości.och, jak bardzo pragnąłem, aby sam Bóg 

mnie całkowicie napełnił, a On z pewnością to zrobił w swojej wielkiej 
miłości. 

Jak widzicie, ta Pięćdziesiątnica nie jest darem języków, ale, tak jak w 

Pięćdziesiątnicy zapisanej w 2 Dziejach Apostolskich, dar języków był 

znakiem i potężnym i praktycznym działaniem świadczącym. Tak więc w 
pełni wierzę, że ten późny deszcz będzie w pełni rozwinięty. „Mówili tak, jak 

wypowiedział Duch”, a wszyscy, którzy znali mnie wcześniej, świadczą, że 
nie po prostu w jakimś innym języku, ale w moim własnym języku 

ojczystym Duch wypowiada coś innego. W doświadczeniu trwającym ponad 
trzydzieści pięć lat Bóg uchronił mnie od fanatyzmu i jestem pewien, że w 

żadnym momencie w moim życiu nie byłam w pełni poddana Bogu i wolna 
od wszelkich pragnień poza tylko Jego wolą. To, co otrzymałem, jak opisano 

powyżej, nazywam chrztem Duchem Świętym, ponieważ, jak widzisz, było 
dokładnie tak, jak opisano w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czy pytasz, 

stróżu,co w nocy Jestem pewien, że po czterech miesiącach modlitwy 
szukania tylko woli Bożej, teraz w dniu Pięćdziesiątnicy, „to jest to”, 

początek wczesnego i późnego deszczu. To z pewnością pochodzi od Boga. 
Nie to, że wszystko dookoła i dookoła pochodzi od Boga; w żaden sposób. 

Nie chodzi o to, że nie popełniono błędów. Nadal jesteśmy w ciele. Wiem, 

że Bóg wkroczył do mojego życia w pełniejszym i głębszym sensie niż 
kiedykolwiek wcześniej, i sprawia, że wszystko staje się bardziej duchowe, 

a Jego miłość całkowicie przenika całą moją istotę. Poza tym to, co Jezus 
powiedział, że chrzest da, a mianowicie moc świadectwa. Wiem, że jest to 

wyraźnie bardziej w mnie i we wszystkich, którzy otrzymali podobny dar.To 
z pewnością pochodzi od Boga. Nie to, że wszystko dookoła i dookoła 

pochodzi od Boga; w żaden sposób. Nie chodzi o to, że nie popełniono 
błędów. Nadal jesteśmy w ciele. Wiem, że Bóg wkroczył do mojego życia w 

pełniejszym i głębszym sensie niż kiedykolwiek wcześniej, i sprawia, że 
wszystko staje się bardziej duchowe, a Jego miłość całkowicie przenika całą 

moją istotę. Poza tym to, co Jezus powiedział, że chrzest da, a mianowicie 
moc świadectwa. Wiem, że jest to wyraźnie bardziej w mnie i we 

wszystkich, którzy otrzymali podobny dar.To z pewnością pochodzi od 
Boga. Nie to, że wszystko dookoła i dookoła pochodzi od Boga; w żaden 

sposób. Nie chodzi o to, że nie popełniono błędów. Nadal jesteśmy w ciele. 

Wiem, że Bóg wkroczył do mojego życia w pełniejszym i głębszym sensie 
niż kiedykolwiek wcześniej, i sprawia, że wszystko staje się bardziej 

duchowe, a Jego miłość całkowicie przenika całą moją istotę. Poza tym to, 
co Jezus powiedział, że chrzest da, a mianowicie moc świadectwa. Wiem, 

że jest to wyraźnie bardziej w mnie i we wszystkich, którzy otrzymali 
podobny dar.właśnie to, co powiedział Jezus, da chrzest, a mianowicie moc 
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świadectwa. Wiem, że jest to wyraźnie bardziej w mnie i we wszystkich, 
którzy otrzymali podobny dar.właśnie to, co powiedział Jezus, da chrzest, 

a mianowicie moc świadectwa. Wiem, że jest to wyraźnie bardziej w mnie 
i we wszystkich, którzy otrzymali podobny dar. 

W ciągu tych kilku miesięcy od czasu, gdy modlący się i poszczący nieliczni 

otrzymali od dawna poszukiwane - rozdarcia niebios, a Jezus chrzcił ich 
Swoim Duchem, aż do teraz dzieło to rozprzestrzeniało się, aż jego wpływ 

sięgnął połowy świata. Wiele osób ze wszystkich grup wiekowych i ras, z 
różnych warunków i umiejętności, od bardzo młodych do ośmioletnich, 

uczonych i bez wykształcenia, wszyscy otrzymali jednakowy chrzest 

Duchem Świętym. Z pewnością chwalebne przyjście naszego 
błogosławionego Pana jest bardzo bliskie i całe to nadprzyrodzone dzieło 

Boga jest potrzebne, aby to dzieło zostało ukończone. To dopiero początek 
łaskawego późnego deszczu, który nasz zmartwychwstały Pan wyleje na 

wszelkie ciało, a gdy Duch Święty zahartuje każde naczynie, spełniające 
służbę, w pełni przywróci wszystkie dary, a raczej objawi je w razie 

potrzeby .Bo wszystko jest w Nim tkwi i wszyscy tak ochrzczeni będą 
rzeczywiście jednym. Duch Święty prowadzi nas teraz do modlitewnego 

studiowania Jego Słowa. Sprawia, że Chrystus staje się coraz bardziej i we 
wszystkim ciałem, dziećmi Bożymi, a przyjście Jezusa staje się coraz 

bardziej rzeczywiste. Umiłowani w Panu, nie krytykujcie, ale przyłączcie się 
do modlitwy. 

Twój w Jezusie, 
-AH Post. 

Pasadena, Cal. - Z drogi wiary. 

 

PRZECIĄGNIJ JEGO KULE. 

 

Raport o przypadku uzdrowienia w Oakland. 

Mężczyzna był grzesznikiem, któremu ukazano ten cud. 
Oakland, Cal., 18 grudnia. 

Wczoraj po południu w namiocie miał miejsce cudowny cud uzdrowienia. 
Bracie. Lekcja Manleya dotyczyła Boskiego uzdrowienia i podkreślił 

stwierdzenie, że Bóg uzdrawiał grzeszników. Jakby na potwierdzenie swego 
zeznania, kiedy zamknął, wstał szorstko wyglądający mężczyzna z kulą pod 

jednym ramieniem i laską w drugiej ręce. Zasadniczo powiedział: „Jestem 
złym człowiekiem. Miałem wyższe wykształcenie - praktykowałem prawo 

przez siedem lat - poszło źle i zostałem włóczęgą - wyrzutkiem - pijanym 
włóczęgą, którego widzisz. Dwa dni temu miałem zamiar wskoczyć do 

zatoce, kiedy ten przyjaciel (wskazując na szorstko ubranego młodego 

mężczyznę) powiedział mi o tym miejscu io tym, że ludzie tu zostali 
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uzdrowieni. Teraz jestem tutaj, aby zostać uzdrowionym z tej nogi i wiem, 
że to się stanie. " 

Został kopnięty przez konia w maju zeszłego roku, a kość zagoiła się w 

pozycji docieranej, zamiast łączyć ją od końca do końca, przez co był bardzo 
kulawy. 

Cóż, bracie. Manley i święci wrócili prosto do krzesła, na którym siedział 
mężczyzna, a br. Manley modlił się modlitwą wiary, kładąc ręce na głowie 

mężczyzny. Po kilku chwilach mężczyzna zerwał się na równe nogi, 
wyglądał na zdumionego i powiedział: „Gotowe! Gotowe!”. wyrzucił swoją 
kulę i laskę i przeszedł po całym namiocie, chodząc tak dobrze, jak wszyscy. 

Najgłębsze wrażenie wywołało to pokazanie mocy Bożej i prawie każdy 
płakał i wielbił Boga. 

O, jakiemu wspaniałemu Bogu służymy. Mężczyzna przez całe popołudnie 
szukał zbawienia, a późną nocą nawrócił się. 

 

„Rak i pęknięcie trwające siedem lat zostały uleczone w Salem, odkąd tu 

przybyliśmy. Rak pojawił się w ciągu trzech dni, korzenie i wszystko inne. 

Jezus uzdrawia chorych. Wiele innych uzdrowień ma miejsce.” - Florence 
Crawford, Salem, Ore., 20 grudnia 

 

Dom Misyjnej Wiary w Alliance otrzymał Pięćdziesiątnicę. Wiele osób 

zostało ochrzczonych Duchem Świętym i stało się ośrodkiem mocy. Ludzie 

idą tam na dzień Pięćdziesiątnicy. Bracie. Levi Lupton, który stoi na czele 
tamtejszej pracy i ma artykuł zatytułowany „Nowe Akty”, jest misjonarzem, 

który wrócił z Afryki. Kiedy tam był, widział potrzebę daru języków. Teraz 
mówi czterema językami, a inni chrześcijańscy pracownicy otrzymują 
chrzest i dar języków, co wiele znaczy dla sprawy misyjnej. 

 

„Cieszę się, że otrzymałem moją Pięćdziesiątnicę, ponieważ jest to 

najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałem. Moim celem jest zdobycie dusz 
dla Jezusa. Opium mi już nie przeszkadzało. Nie chcę wracać. 10 dolarów z 

tym człowiekiem i płacąc je, Pan pobłogosławił mnie. Pan dał mi dar 
uzdrawiania i śpiewania przeze mnie w nieznanych językach i wspaniale 

wykorzystuje mnie w swojej pracy. Prowadziłem spotkanie uliczne w 
Martinez i niektórzy z nich kazali mnie aresztować, ale łaska Pana 

wystarczy. Miałem niebiańskie światło słoneczne nawet w więzieniu. ”- 
Harry Gerke, 10 Commercial St., San Francisco. (Ten drogi brat został 
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uratowany przed opium dopiero niedawno w Azusa Mission. Stoczył ciężką 
walkę z diabłem, ale Bóg go utwierdził. Chwała Bogu!) 

 

ŚWIADECTWO WIELKIEJ ŚWIĄTECZNEJ 
ŚWIADECTWA BIZNESU. 

 

(Mamy zaszczyt opublikować to świadectwo z prywatnego listu napisanego 

do siostry Florence Crawford.) 

Kiedy po raz pierwszy poszedłem do tej dziewiątej misji św., Byłem prawie 

niewiernym, na ile to było możliwe w przypadku wychowanego tak, jak 
kiedyś. Przekonałem się, że Biblii nie należy rozumieć dosłownie, ale w 

przenośni, i odrzuciłem ideę wiecznej kary i próbowałem nie wierzyć 
opatrzności Bożej; to znaczy, że On osobiście się nami interesował. 

Myślałem, że jestem tak dobry jak przeciętny członek kościoła, mimo że nie 
chodziłem do kościoła od około pięciu lat. Jeszcze pięć lat temu należałem 

do kościoła w Chicago. Poszedłem do kościoła w dobrej wierze, ale kiedy 
dotarło do mnie, że to, co było głoszone, nie powinno być praktykowane, 

po prostu doszedłem do wniosku, że zostaliśmy „wyrzuceni ze złota” i 
zrezygnowałem, i byłem zbyt obojętny, aby pójść do jakiegokolwiek znowu 

kościół, dopóki nie usłyszałem o przybyciu zielonoświątkowców z Los 
Angeles i byłem na pierwszym spotkaniu w 9th Street Mission, z czystej 
ciekawości, spodziewając się, że zobaczę podróbkę. 

Nigdy nie zapomnę, jak to sprawiło, że skręciłem się i skręciłem w głębi 

duszy, kiedy trzymałeś lustro - Słowo Boże - z otrzepaniem całego kurzu i 
pajęczyn, i miałem wyraźny widok na siebie takiego, jakim naprawdę 

jestem. było. Jak wszystkie wymówki, które zebrałem, aby usprawiedliwić 
się, wymknęły się spod mnie i jak podły wydałem się, gdy myślałem o sobie 

jako wyrzutku Boga. Po tym, jak rzuciłem chodzenie do kościoła, zacząłem 
chodzić do teatrów, aw końcu nawet od czasu do czasu wypijałem drinka z 

moimi współpracownikami z biura, a także grałem trochę w „sklepie z 
wiaderkami” dla kopalni. Duszy był nieustanny niepokój, bo w jakiś sposób 
sumienie nie pozwalało mi czerpać przyjemności z grzechu. 

Taki był mój stan, kiedy trafiłem do Misji. Mówię, że wydarzyło się 

w; Powinienem powiedzieć, kiedy mnie tam prowadzono; bo teraz wiem, 
że prowadził mnie tam Duch Boga żywego. Błogosławcie Jego Święte Imię 

na zawsze! Po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że bycie prawdziwym, 
szczerym chrześcijaninem oznacza w ogóle życie bez grzechu. W moim 

przypadku oznaczało to nawet rzucenie palenia, zanim mogłem choćby 
poprosić Boga o litość nade mną. 
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Nie ma potrzeby wchodzenia w szczegóły walki, przez którą przeszedłem, 
zanim się poddałem. To, czego myślałem, że nigdy nie mógłbym zrobić, 

zrobił dla mnie Bóg. Natychmiast odebrał wszelki apetyt na tytoń - nawyk, 
którego byłem doskonałym niewolnikiem - za który nigdy nie przestałem 
Mu dziękować. 

12 sierpnia Bóg dał mi poznać, że wszystkie moje przeszłe grzechy zostały 
mi odpuszczone i że jestem Jego dzieckiem. 

Wtedy usłyszałem wyjaśnienie uświęcenia, zobaczyłem, że go potrzebuję i 
szukałem tego doświadczenia. Miałem straszliwą walkę z sobą, zwątpieniem 

i dumą, zanim w końcu dostałem wszystko na ołtarz i po prostu poddałem 
się, co uczyniłem 21 września. W chwili, gdy naprawdę wszystko puściłem 

i powiedziałem Bogu: „Nie mogę zrobić nic innego”, po prostu mnie 
pochwycił i zalał moją duszę taką radością, spokojem i poczuciem czystości, 

że tak naprawdę to był jakiś czas zanim zdążyłem zobaczyć, jak to możliwe, 
żebym uzyskał coś więcej i to powstrzymał. 

Ale stałem się głodny chrztu Duchem Świętym i mocą, i zacząłem szukać 
tego cennego daru Bożego. Wtedy z pewnością rozpoczęła się bitwa 

królewska. Wydawało się, że wszystkie moce ciemności były 
zdeterminowane, aby uniemożliwić mi uzyskanie bezcennego 

błogosławieństwa. Kiedy diabeł wpędzał mnie w osaczenie tam, gdzie 
wydawało się, że Bóg mnie opuścił, zawsze biłem go tym: „Cóż, jedno 

wiem, że zostałem oczyszczony z wszelkiego grzechu i nie mam ochoty 
grzeszyć, i to jest dla mnie wielka rzecz ”. Wtedy znajdowałbym 

najcenniejszy werset dokładnie wtedy, gdy byłby potrzebny, aby dokładnie 
pasował do mojego przypadku i znowu nabrałem odwagi. 

I tak bitwa trwała ponad dwa miesiące, aż do 25 listopada, który, jak 
będziesz pamiętał, był tą nocą, kiedy położyłeś na mnie ręce, aby mnie 

uzdrowić; i otrzymałem zarówno uzdrowienie dla moich płuc, jak i 
napełnienie Duchem Świętym Boga. Chwała Jego Świętemu Imieniu na 
wieki! 

Nigdy nie zapomnę tej nocy. Przecież zostałem wyniesiony z głębin 
rozpaczy na sam tron naszego Boga. (Właśnie tutaj Duch mnie zatrzymał i 

przeze mnie śpiewał chwałę mojemu błogosławionemu Odkupicielowi i 
Królowi, mojemu Mistrzowi, któremu służyć jest moją największą radością.) 

Dopóki pamięć o tej błogosławionej nocy (25 listopada) pozostanie we 
mnie, zawsze będę mówił: „Niech Bóg obficie błogosławi Siostrę Crawford i 
wykorzystaj ją, aby zachęcić wielu, wielu innych w podobnych potrzebach”. 

Teraz wszystkie te błogosławieństwa były dla mnie darmowym 
prezentem. Nie mam ani jednego znaku na koncie. Bóg miał uparte, 

niedowierzające, niewdzięczne dziecko, z którym musiał się uporać, kiedy 

mnie podnosił, i po prostu musiał mieć cudowną miłość i cierpliwość, aby 
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mnie znosić. Ale to zrobił. A teraz jestem Jego na wieki, zapieczętowany na 
dzień odkupienia. Chwalcie Jego imię. Alleluja! Czuję palące pragnienie, 

aby inni otrzymali to samo błogosławieństwo. Mógłbym wam opowiedzieć o 
cudownym zwycięstwie i błogosławionych okresach od mojego 

chrztu. Kiedy myślę o tym, co Jezus zrobił dla mnie, czuję, że mógłbym 
przejść przez ogień dla Niego, ale sam z siebie nic nie mogę zrobić. Włożył 
w moje serce trwałą miłość do Niego i do mojego bliźniego. 

Twój brat w Chrystusie, 
-JG Bourman. 490 24th St., Oakland. 

 

Nasze biuro przy ulicy Azusa 312 zostało prawie zasypane listami, czasami 

nawet pięćdziesiąt dziennie. Wielu jest spragnionych chrztu Duchem 
Świętym; wielu chce uzdrowienia swoich chorych ciał lub przyjaciół, a inni 

chcą zbawienia. Moi drodzy, jeśli nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na 
wasze listy, proszę zabierzcie ten papier jako odpowiedź. Jeśli wyślesz 
pytania, możemy odpowiedzieć na nie w następnym artykule. 

 

„Pan wykorzystuje nas, chłopców, bardziej, niż kiedykolwiek odważyłem się 

pomyśleć, zanim przyszedłem do pracy. Nie zmieniłbym swojej pozycji na 
najlepszych w kraju, w tym na stanowisko Prezydenta. Wierzę, że mamy 

więcej powodów do wdzięczności. , niż jakikolwiek człowiek w kraju. To po 
prostu niebo, gdziekolwiek idziemy. To po prostu niebo, w którym można 

pójść do nieba. Spotykamy się na wagonach i pociągach kolejowych i 
chwalimy Pana! On po prostu napełnia nas i zachwyca całą chwałą czas; i 

czasami tłumaczy przez nas języki, a my śpiewamy w nieznanych językach. 

Dał mi kilka bardzo pięknych pieśni w nieznanych językach. Chwalcie Jego 
święte imię! Chwała Bogu! On po prostu gromadzi dary i chwałę we mnie, 

aż pomyślę wszystko. Potrzeba więcej siły, aby to znieść i więcej pokory, 
aby nie nadymać się. Módlcie się, aby Bóg zachował mnie w pokorze i 
zachował pod Krwią ”.- William Millson, 312 Azusa St., Los Angeles. 

 

PENTECOST W TORONTO. 

8 grudnia pisarz przyjechał do Toronto w Kanadzie, aby uczestniczyć w 
dwóch spotkaniach misyjnych. Pierwsza znajduje się w północno-

zachodniej części miasta i kończy się jutro w nocy. Tam Pan spotkał nas w 
pełnej mocy zbawienia. Chwalimy Go! 

Pragniemy jednak napisać zwłaszcza o tym, co zobaczyły nasze oczy i nasze 
uszy usłyszały o Bożym dziele w innych miejscach w tym mieście, zwłaszcza 

przy 651 Queen East, br. a siostra Heben jest odpowiedzialna. Oto 
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trzypiętrowy budynek, wszystkie oddzielone od Pana. Na pierwszym piętrze 
znajduje się niewielka sala zgromadzeń publicznych. Drugie piętro zajmują 

kierownicy pracy. A trzecie piętro jest przeznaczone na odpoczynek dla 
tych, którzy potrzebują pomocy od Pana. Obecnie pokrycie wszystkich 

wydatków kosztuje około 75 USD miesięcznie. Nie zabiera się żadnych 
zbiorów i nie prosi się o pomoc, z wyjątkiem starych ubrań dla biednych. 
Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby. Oczywiście, że on to robi. 

Tutaj odbywają się trzy nabożeństwa w niedzielę, czytanie Biblii w 
poniedziałek wieczorem, całodzienne spotkanie modlitewne w środę i 

boskie uzdrowienie w piątek wieczorem. Miałem przywilej uczestniczyć w 

dwóch z tych całodziennych spotkań, z wyjątkiem nocy. Tutaj Bóg wylewa 
swojego ducha. Kilku z nich zostało definitywnie ochrzczonych Duchem 
Świętym i mówi językami. Wszystko stało się w ten sposób: 

Państwo Hebden zaczęli modlić się o większą moc uzdrawiania chorych i 
wypędzania demonów. Pan powiedział do pani Hebden: „Języki, języki”. 

Odpowiedziała: „Nie, Panie, nie języki, ale moc, moc”. Duch był zasmucony. 
Następnie odpowiedziała: „Cokolwiek, Panie, języki czy cokolwiek”. 

Wkrótce potem moc przyszła na tę poddaną kobietę i zaczęła mówić w 
nieznanym języku. A teraz Duch Święty przemawia przez nią i modli się 

językiem, śpiewa, pisze i tworzy szkice, które wyglądają jak pejzaże. Paweł 

napomina: „Niech się modli, aby mógł tłumaczyć”. Modliła się, a teraz 
tłumaczy. Jeden ze szkiców wyglądał jak chmury unoszące się z ziemi. Dwa 

dni po tym, jak to zostało dane, zinterpretowano ją jako ... 
zmartwychwstanie świętych. Słyszałem, że paniHebden przemawia 

wczoraj, interpretując to, co powiedziała. Było tak: „Lud Boży powinien 
modlić się o większą pokorę”. Inne zdanie brzmiało: „17 listopada Pan 
ochrzcił mnie Duchem Świętym i dał mi świadectwo biblijne”. 

Bracie. Hebden obchodził dzień Pięćdziesiątnicy w ostatni szabat, kiedy w 
ciszy rozmyślał nad słowem Pana, nie myśląc o chrzcie. Chwalił Jezusa, a 

Duch Święty zstąpił na niego. Wczoraj modlił się w języku podczas mojego 

przesłuchania. Spotkania są niebiańskie. Prowadzone są 
nieformalnie. Nieznajomy ledwo mógł odkryć, kto jest na czele. Chrystus 
jest Głową. Duch Święty prowadzi. 

W domu panuje boska cisza. Jest powaga bez sztywności, spokój bez 
śmierci i formalności, radość i wiele pochwał bez lekceważenia, wolność bez 

licencji. To, że każdy, kto nie jest w porządku z Bogiem, może przyjść na 
te spotkania i nie nabrać głębokiego przekonania, a wierzący może nie 
cieszyć się nimi, to zagadki. W Toronto rozpoczęły się Zielone Świątki. 

Jedna młoda kobieta, która była bardzo miła i precyzyjna na świecie, 

została cudownie ocalona. Od wielu dni była głęboko przekonana. Kiedy raz 
się poddała, zdawała się zamiatać jednym susem z ołtarza całopalenia do 

najświętszego miejsca, z krzyża do komory zielonoświątkowej, 
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zapieczętowanej biblijnymi dowodami. (Dzieje 10:46). Śmiała się bez 
przerwy przez wiele godzin. Czasami w pracy mówi w języku. 

Niech drogi Pan pospieszy, aby uczynić nas wystarczająco pokornymi, aby 

zaufać nam swoimi darami i wystarczająco prostymi, aby przyjąć wszystko, 
co On tak dobrowolnie oferuje, dla swojej własnej chwały. Idąc dalej z 
Panem, pozostaję Twoim niegodnym sługą, 

AS Copley, Cambridge, O. 

- Z „Way of Faith”. 

 

Misjonarze do Szwecji z San Pedro, Cal., Br. i siostra Eric Hollingsworth, 

przybyli bezpiecznie po bardzo błogosławionym czasie w drodze. Ich adres 
to Kristinelund, Tumba, Szwecja. 

 

W Akron w stanie Ohio następuje ogólne przebudzenie. Ludzie noszą ze 
sobą Biblie do sklepu. A przebudzenie odbywa się bez kaznodziei. Ludzie 

przybywają setki mil, aby uczestniczyć w spotkaniach. Wielu odeszło ze 
spotkania, rozpoczynając innych. 

 

„Och, chwalcie Króla Królów za Jego dobroć dla nas w tych ostatnich dniach! 
Bardzo się cieszę, że ta cudowna moc jest nie tylko w misji w miastach, ale 

także wśród kowbojów i rolników na wsi. Chwała Jego imieniu! My mamy 
tu Pięćdziesiątnicę i jest ono chwalebne. Walczymy o wiarę raz przekazaną 

świętym i oczekujemy rychłego przyjścia naszego Pana i Króla, Jezusa z 
Nazaretu. ”- Arthur E. Grimshaw, Box 267, Pawhuska , Okla., 16 stycznia. 

 

Na misję po raz pierwszy przyjechała bardzo chora siostra. Kiedy zajęła 
swoje miejsce i zobaczyła, jak działa Bóg, powiedziała: „Panie, nie jestem 

godzien tego, co mają ci ludzie, ale pozwól mi jeść okruchy”. była bardzo 
głodna Pana. Kiedy siedziała na swoim miejscu, Pan ją ocalił, uświęcił i 

ochrzcił Duchem Świętym, dając jej dar języków. Zaczęła mówić w obcym 

języku: „Pan uczynił mnie zdrowym pod każdym względem”. Ktoś, kto 
rozumiał język, w którym mówi, powiedział, co mówi. Duch powiedział jej, 

co to jest, a teraz, chociaż ledwo była w stanie wciągnąć się do Misji, została 
doskonale uzdrowiona. To wszystko trwało około pół godziny, a ona była 

najszczęśliwszą istotą, jaką kiedykolwiek widziałeś.Nie mogła milczeć, ale 
wychwalała Boga, gdy inni mówili, a kiedy ją ostatnio widzieliśmy, nadal Go 
chwaliła. 
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„Kiedy ukląkłem, szukając chrztu Duchem Świętym, Duch przemówił przez 

jednego człowieka najpiękniej w języku Indii, cenne przesłanie i wierzę, że 

Bóg przysłał je dla mojej własnej korzyści. Szukałem Boga i robiłem 
interesy z On. Mówił językiem, którym mówi się 15 000 mil stąd, a ja 

spojrzałem i wystarczyło jedno spojrzenie, by pokazać mi, że Duch Święty 
przemawiał przez tego człowieka. Niewiele jest osób, które otrzymują 

rdzenny akcent poprzez naukę, ale ten człowiek przemawiał piękny akcent 
tego kraju. Chcę powtórzyć słowa, które wypowiedział: „O Panie Boże, Ty 

jesteś moim Odkupicielem, Ty jesteś wielkim Królem Królów. Uwielbiam Cię 
i wywyższam w mojej wewnętrznej duszy”. To przekonało mnie, że Duch 

Święty udzielał języków w tym miejscu. Przetłumaczyłem co najmniej 
siedem orędzi w językach Indii Brytyjskich,dlatego wiem, o czym mówię. 
Uważaj, aby nie położyć rąk na Arce Bożej. ”- sGeo. E. Berg. Hermon, Cal. 

 

WIARA APOSTOLSKA 
`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Vol. I.Nr 6 Los Angeles, Cal. , Luty - marzec 1907 Subskrypcja bezpłatna 

 

POKÓJ WIELKANOCNY OBU STRONY 

OCEANU 

 

Bóg wciąż manifestuje swoją moc w Los Angeles 

* * * 

Pięćdziesiątnica przekroczyła wody po obu stronach na Hawajach na 

zachodzie i Anglii, Norwegii, Szwecji i Indiach na wschodzie. 

* * * 

Pewien brat z Honolulu przyjął dzień Pięćdziesiątnicy, słysząc w gazecie o 

Bożym dziele. Powiedział, że kiedy przystąpił do poważnego poszukiwania, 
Pan ochrzcił go Duchem Świętym i mówił w dwóch językach. 

* * * 
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Cieszymy się, gdy słyszymy, że dzień Pięćdziesiątnicy spadł w Kalkucie w 

Indiach, ponad dziesięć tysięcy mil dalej na drugim końcu świata: Chwała 

Bogu. Mamy listy z Chin, Niemiec, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Anglii, 
Irlandii, Australii i innych krajów od głodnych dusz, które chcą ich 

Pięćdziesiątnicy. Niektóre z tych listów są w językach obcych. Misjonarze 
piszą, że są głodni tego wylania Ducha, o którym wierzą, że jest prawdziwą 

Pięćdziesiątnicą. Świat wydaje się dojrzały do Pięćdziesiątnicy we 
wszystkich krajach i Bóg ją zsyła. Amen. 

* * * 

Jeden z misjonarzy z Los Angeles w Liberii w Afryce potrafił rozmawiać z 

ludźmi w języku Cru. Inna siostra pisała w nieznanym języku pod mocą 

Ducha i została zrozumiana i przeczytana przez jednego z rodzimych 
królów. 

* * * 

Prośby o modlitwę od głodnych dusz napływają zewsząd. Chcą zbawienia 

od grzechu i uświęcenia, chrztu Duchem Świętym i uzdrowienia swoich 

ciał. Zatem prośby są przedstawiane i chusteczki są błogosławione, a moc 
Boża przychodzi na nas, modląc się za nie; i otrzymujemy listy, w których 

mówi się, że otrzymają Pięćdziesiątnicę i zostaną uzdrowieni. Wychwalać 
Boga. 

* * * 

19 marca był cudownym dniem w Misji na św. Azusa. Trzech duchownych 
z Tennessee otrzymało udzielenie mocy z wysoka, a chwała Boża wypełniła 

górną salę. Inni otrzymali namaszczenie Duchem, a niektórzy zostali zabici 
w mocy Bożej. 

* * * 

Bracie. Stewart z Phoenix w Arizonie przybył do Azusa Mission i poprosił o 
chrzest Duchem Świętym, a Bóg umieścił go w mocy Ducha i przejął nad 

nim całkowitą kontrolę, mówiąc przez niego językami. Był pełen i 
przepełniony Duchem Świętym, kiedy wrócił do Arizony. A matka Griffith, 
również z Phoenix, przyjechała i przyjęła swój chrzest. 

* * * 

Praca w Azusa Mission staje się głębsza i potężniejsza niż 

kiedykolwiek. Wychwalać Boga. Spotkania trwają codziennie, a 
poszukiwacze uczestniczą w każdej służbie, a te trzy spotkania przebiegają 

bardzo blisko siebie. Całodzienne spotkania w niedzielę. W mieście nadal 
trwają trzy inne misje wiary apostolskiej i Boże błogosławieństwo spoczywa 

na nich. Pracownicy z tych misji i z podmiejskich miast spotykają się w 
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poniedziałki na konferencjach, aby studiować Pismo Święte i zagłębiać się 
w sprawy Boże oraz na wykładach o dziele Pana. Pojawia się duch jedności, 
miłości i mocy. W wielu miastach powstają podobne misje. 

* * * 

Bracie. Andrews i jego żona, pracownicy Ewangelii z Tennessee, przybyli do 

Azusa Mission w celu przyjęcia ich Pięćdziesiątnicy i br. Andrews został 
ochrzczony Duchem Świętym i jest wypełniony Duchem Świętym. On i jego 

żona byli tak głodni i mieli taką wiarę, że Pan chciał, aby przyszli, że nie 
mając środków, wyruszyli i przeszli dość daleko, aż Pan dał im posiłek i 
obficie ich wynagradza. 

* * * 

Bracie. WH Durham z 943 North Ave., Chicago, Illinois i Bro. HL Blake z 

Ruthton w stanie Minnesota, obaj głosiciele Ewangelii, przyjechał do Los 
Angeles, aby zobaczyć i zbadać, co robi Bóg. Oboje zostali ochrzczeni 

Duchem Świętym i wrócili napełnieni i nasyceni mocą Bożą, mówiąc 
językami i wywyższając Boga. Było to dla nas wielkim błogosławieństwem, 

że mogliśmy ich mieć przy sobie i zobaczyć, jak wielkie rzeczy Pan dla nich 
uczynił i jakie błogosławieństwo spłynęło na wszystkie dzieci Boże. Są 
członkami Światowego Stowarzyszenia Misyjnego Wiary. 

* * * 

Siostra Rees z Oakland odwiedziła niedawno Azusa Mission. Przyniosła 

raport od świętych z Oakland, że do pracy potrzebny jest przywódca, 
powołany i przygotowany przez Pana. Modliliśmy się, aby Bóg kogoś 

wezwał. Bracie. Irwin odebrał telefon i poszedł z żoną. Jego raport pojawi 
się w chwili, gdy gazeta będzie drukować: Oakland, Cal., 21 marca. - „Bóg 

podejmuje się dla nas tutaj. Dwóch z nich otrzymało wczoraj wieczorem 
Pięćdziesiątnicę z dowodami biblijnymi. Inni proszą o przebaczenie, 
uświęcenie, obietnicę Ojciec." -BH Irwin. 

* * * 

Wielu z Winnipeg w Kanadzie przybyło do Los Angeles i teraz raduje się z 

chrztu Duchem Świętym. Inni przybyli z wybrzeża Atlantyku, z Kolorado i 
innych stanów i otrzymali biblijną Pięćdziesiątnicę, o czym świadczy 

mówienie językami, az innych ośrodków pracownicy wyruszają na krańce 
ziemi, aż nie możemy ich śledzić. Pan szybko przygotowuje swój lud na 
swoje przyjście. 

* * * 

Nie możemy opisać wszystkiego, co weszło do pracy od czasu ostatniej 

gazety, ponieważ wychodzą prawie codziennie. Bracie. Siostra H. McLain 
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udała się do San Jose w Kalifornii, aby przejąć tam pracę, a siostra Agnes 
Jacobson i br. Harmon Clifford pracuje również w San Jose. Zobacz stamtąd 

raport o tym, jak działa Bóg. Bracie. Turney i żona, którzy byli w San Jose, 
są teraz w Honolulu. Bracie. i siostra EW Vinton z okolic Bostonu w stanie 

Massachusetts, które otrzymały Pięćdziesiątnicę w Los Angeles, wróciły, by 
przekazać radosną nowinę. Ich adres to 12 Leyden St., Medford, Mass. 

Br. CE Marsh spodziewa się, że dołączy do nich w głoszeniu tej 
Ewangelii. Grupy robotników wyszły w inne miejsca i rozpoczęły pracę. 

* * * 

Od ostatniego artykułu br. Seymour odwiedził San Francisco i San Jose i 

opowiedział, że Bóg miał jednych z najcenniejszych świętych, którzy zostali 

napełnieni Duchem Świętym i jaśniejąc Bogu, jakiego kiedykolwiek widział, 
i że moc Boża była cudownie objawiona. 

* * * 

Istnieje wiele artykułów dotyczących linii apostolskiej, które się 

pojawiają. Nie możemy powiedzieć, ile ich jest, ponieważ słyszymy o 

nowych, których nie widzieliśmy. Ale oprócz wiary apostolskiej są jeszcze 
trzy czyste papiery, wydane na biblijną Pięćdziesiątnicę zgodnie z Dziejami 

Apostolskimi. 2: 4 iz abonamentem za darmo. Są to Apostolic Light, 
Portland, Ore., The New Acts, Alliance, Ohio (które teraz obejmuje Cuda 

Zielonoświątkowe) i Apostolic Evangel, Royston, Georgia (dawniej Live 
Coals). wielu tego artykułu i są wypełnieni cudownymi dziełami Bożymi i 

głoszą po całym świecie radosną nowinę o kolejnej 
Pięćdziesiątnicy. Wszystkie są całkowicie wspierane przez oferty wolnej 
woli. 

 

Zielone Świątki na innych ziemiach. 

W Londynie. 

23 Gairloch Road, Camberwell, SE, Londyn, 20 stycznia - Mała grupka 

chrześcijan czeka tu około dziewięciu miesięcy na dzień Pięćdziesiątnicy i z 
radością mogę powiedzieć, że jedna z sióstr przyjęła swoje Pięćdziesiątnicę 

z językami. Chwal go! Czy nadal będziesz się modlić, aby wszyscy 
otrzymali, łącznie z pisarzem. Czuję się bardzo głodny. Twój w Jezusie 
Chrystusie, CH Hook. 

W Sztokholmie. 

Sztokholm, Szwecja, 4 marca - Proszę, drodzy, pomóżcie nam wielbić 
Pana. Pierwsza dusza przyszła dziś wieczorem, otrzymując chrzest Duchem 
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Świętym i świadectwami biblijnymi. Niech Bóg błogosławi! - Eric 
Hollingsworth i żona. 

To przesłanie właśnie otrzymaliśmy od naszego brata i siostry, którzy udali 
się do Szwecji z tą cenną Ewangelią. Pisali o zbawieniu i uświęceniu dusz, 

a teraz cieszymy się razem z nimi, że w stolicy Szwecji spadła 
Pięćdziesiątnica. 

W Szwecji. 

Świetnie się bawimy w Szwecji. Setki ludzi zostało uratowanych i 
uświęconych. Ponad sto zostało ochrzczonych Duchem 

Świętym. Wychwalać Boga! Chwała! Chwała! Chwała! Wielu zostało 

uzdrowionych przez drogiego Pana. Znaki jak w dniu Pięćdziesiątnicy idą za 
nimi, mówią i śpiewają językami. Nie mogę wam teraz powiedzieć 

wszystkiego, co robił Bóg. Praca szybko się rozprzestrzenia. Wielu szuka 
czystego serca, a wśród ludu Bożego panuje jedność. Bóg będzie miał całą 
chwałę. 

Nadal mówię i piszę językami. Misjonarz zinterpretował to, co napisałem po 
syryjsku i ormiańsku. Pewnej nocy śpiewałem po chińsku, powiedział 

misjonarz. Jestem codziennie zajęty i chodzę z miejsca na miejsce. Silny 
sprzeciw wielu, ale Bóg daje zwycięstwo. Chwała! Andrew G. Johnson, 
adres, 48 Skofde, Szwecja. 

W Honolulu. 

Honolulu, Hawaje, 11 marca - Natychmiast po przybyciu tutaj znaleźliśmy 
dwie całkowicie poświęcone dusze, spragnione więcej 

Boga. Bracie. Mayfield otworzył przed nami swoją misję i kazał nam zabrać 
się do pracy. Więc otworzyliśmy ogień do wroga pierwszej nocy naszego 

przybycia tutaj. Bóg posiadał i pobłogosławił prawdę. Dziewięciu otrzymało 
Pięćdziesiątnicę iw każdym przypadku mówiło nowymi językami. Siostra 

Mayfield otrzymała Pięćdziesiątnicę i uzdrowienie z powodu chorób płuc. Ja 
i żona rozmawialiśmy w języku koreańskim, a Koreańczycy obecni 

potwierdzają to samo. Wierzymy, że będzie to nasze następne pole pracy. 
- HM Turney i żona. 

W Kalkucie w Indiach. 

21 lutego - Pan przyprowadził siostrę Nelson i mnie do Kalkuty, abyśmy 

mogli podziwiać cudowne dzieła Boże. Wysłał trzech Swoich świadków z 
Ameryki, napełnionych Duchem Świętym, aby pokazać Jego moc i głosić tę 

wspaniałą Ewangelię, której my i wielu innych tak długo 
pragnęliśmy. Chwalcie Jego drogie imię! To państwo AG Garr i panna 

Gammon. Bóg działa z potężną mocą pośród nas. Kilku otrzymało chrzest 
Duchem Świętym i mówi językami, a wielu zostało zbawionych. Mamy 

spotkania każdego dnia zaczynające się około godziny 16:00 i trwające tak 
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długo, jak prowadzi nas Pan. Jesteśmy tak głodni i wierzymy, że Bóg 
wkrótce nasyci nasze tęskne dusze. 
Mary Johnson. Adres domowy: Dehiwala, Court Lodge, Cejlon, Indie. 

W Norwegii. 

Solfies, Pl. 2, Christiania, Norwegia, 29 stycznia - Bóg cudownie 

demonstruje swoją potęgę tutaj, w stolicy Norwegii. Minęło około dziesięciu 
dni od pierwszego spotkania w dużej sali gimnastycznej, które przy 

zatłoczeniu od 1500 do 2000 osób. Na zebrania spieszą się ludzie ze 
wszystkich wyznań. Ponad dwudziestu otrzymało Pięćdziesiątnicę i mówi 

językami. Kilku było w transach i miało niebiańskie wizje. Niektórzy widzieli 

Jezusa na naszych spotkaniach, a języki ognia były znowu widziane nad 
moją głową przez wolnomyśliciela, przekonując go o mocy Bożej. Wielu 

szuka zbawienia, a dusze są wspaniale zbawione. Setki szukają czystego 
serca, a ogień pada na oczyszczoną ofiarę. Ogień rozprzestrzenia się bardzo 

szybko. Chwała Bogu!Dowiedziałem się z okręgów wiejskich, że płonie tam 
pożar. Ludzie, którzy byli na spotkaniach, niosą ze sobą ogień do 

okolicznych miasteczek. Opis Bożego dzieła dla mojej duszy został 
umieszczony w wielu religijnych gazetach i wywołał poruszenie. Wszyscy 

widzą, że jest to dzieło Bożego Ducha Świętego. Alleluja! Niektóre z 
używanych języków to języki europejskie. Jeden mężczyzna, kaznodzieja, 

został rzucony na plecy w zeszły niedzielny poranek w Domu Studenta, a 
kiedy wstał, mówił w czterech językach, jednym z nich był angielski. 

Wcześniej nie potrafił o nich mówić. Potem prorokował i zaprosił 
grzeszników, aby przyszli do Chrystusa. Liczby rzucały się na ziemię i wołały 

o zbawienie, oczyszczenie i ognisty chrzest Duchem. Niech będzie 

pochwalony Bóg! Kilku kaznodziejów szuka swojej Pięćdziesiątnicy.Módlcie 
się dalej o rozwój Królestwa naszego Pana i Króla w tym wspaniałym starym 

kraju. Braterskie pozdrowienia od ochrzczonych mocą i ogniem z wysoka. 
Wasz w Chrystusie Jezusie, TB Barratt. 

 
Jeśli dostaniesz światło na swoją duszę, pójdziesz naprzód lub cofniesz 

się. 

 
Im więcej masz Ducha Świętego, tym więcej miłości, im więcej pokory, 

tym więcej pochwał. 

 
To nie jest religia „rób, rób”, ale jest to religia Pana Jezusa 

Chrystusa. Człowiek musi narodzić się na nowo. Nie możesz tego osiągnąć 
poprzez kulturę moralną, wyrafinowanie lub rezygnację, ale musisz się w 

tym urodzić. To przez umiłowanego Syna Bożego, który was myje, 

oczyszcza i czyni odpowiednim przedmiotem do nieba. 

 
Każda uświęcona osoba ma w swojej duszy trwałe namaszczenie i wiedzą, 

że Jego Krew oczyszcza w każdej chwili, ale potrzebujesz chrztu Duchem 
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Świętym, który jest darem mocy, który uczyni cię świadkiem najdalszych 
części ziemi. 

 
Ta Ewangelia kosztowała nas zbyt wiele, by popaść w fanatyzm i dać się 
zwieść wizjom i marzeniom. Kiedy stajemy się duchowi, pojawia się 

większa pokusa, by się nadymać. Musimy umieścić wszystkie wizje i sny 
na placu Słowa Bożego i wypróbować je. Słowo musi wszystko 

udowodnić. Kiedy odrzucamy Bożą prawdę, pion Jego Słowa, ujawnia 
fałszerstwo. 

 
Ludzie otrzymują chrzest Duchem Świętym podczas wykonywania swojej 
pracy. Jedna z sióstr w Whittier otrzymała swoją, kiedy piekła ciasto. 

 
Duch Święty to prawdziwa żywa Osoba, która zstępuje na ciebie z wielką i 
potężną mocą. Drodzy umiłowani, wiecie o tym, kiedy przychodzi na 

was. Kiedy On wchodzi, przychodzi i mówi. Twoje szczęki zostaną otwarte 
i On zacznie mówić przez ciebie. 

 
Jesteśmy teraz duchową oblubienicą Chrystusa, ale ma się odbyć 
prawdziwy ślub i prawdziwa uczta weselna. Ci, którzy zasiądą na tej 

wieczerzy, będą Jego królową, tymi, którzy wybielili swoje szaty i mają 

pieczęć Boga na czołach. Nie przegapmy tej kolacji. Wsłuchujemy się 
teraz w odgłos kół Jego rydwanów. 

 
Pan zabrał spirytyzm i naukę chrześcijańską z ludzi uczestniczących w tej 
misji i napełnił ich Duchem, a oni siedzą u stóp Jezusa. Uczymy przeciwko 

teozofii, chrześcijańskiej nauce, uzdrawianiu magnetycznemu, 
spirytualizmowi, hipnozie i wszelkim dziełom diabła. 

 

NOWE ODRODZENIE SKANDYNAWSKIE. 

Świadek „języków” objawionych w Christianii. 

Poniższy raport z przebudzenia zielonoświątkowego w Norwegii został 

opublikowany w North Mail w Edynburgu w Anglii. Jest to list od Wikariusza 

Wszystkich Świętych z Sunderland w Anglii, br. Korpus AA. Był w Christianii 
w Norwegii, odwiedzając br. Spotkanie Barratta. 

Nie można łatwo zapomnieć o moich czterech dniach w Christianii. Dobrze 

pamiętam sceny sprzed dwóch lat, kiedy stałem z Evanem Robertsem na 
ambonie w Ton-y-Pandy, ale, jak cudowne były takie sceny w Walii, sceny 

w sali misyjnej Torvegadon i innych miejscach były bardziej 
nadprzyrodzone. Wierzę, że już niedługo będziemy świadkami tego samego 
w Anglii. 
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Witany serdecznie przez proboszcza i jego współpracowników, usiadłem z 
konieczności na niskim, dużym podeście ze stołem i czterema 

blatami. Pokój był górną komnatą położoną w głębi dziedzińca od ruchliwej 
ulicy. Był bardzo goły, z formami bez pleców. Ale entuzjastyczny zbór nie 
myślał o pocieszeniu. 

Otaczający mnie chłopcy i dziewczęta, w wieku od siedmiu do dwunastu lat, 
mieli wizje i mówili językami - podobnie jak starsi ludzie. 

Chłopiec o jasnej twarzy krzyknął z intensywną gwałtownością (oczy 
zamknięte, prawa ręka na sercu, lewa ręka wyciągnięta) - „Och ... Widzę, 

jak dom szatana pchany jest w dół i w dół ... a teraz gospodarze są 
Wchodząc do Nieba. Och!... Zamkną drzwi! a niektórzy będą za późno. Och! 

Jezu, Jezu ”. Potem zaczął krzyczeć w szybkim, nieznanym języku, a kilka 
minut później był znowu zwykłym, kochanym norweskim chłopcem. 

Wtedy student uniwersytetu (pod mocą Ducha) woła z wielką 

gwałtownością (do „Djarvlen”): „Idź... Pójdziesz!... Czy pójdziesz!” Przez 

cały ten czas może tuzin mówi lub modli się językami lub prorokuje, a 
modlitwa i uwielbienie „w Duchu” toczy się wszędzie. I nagle słychać 

wysoki, muzyczny głos, który przecina wszystko - przeciąga się, a potem 
umiera Jest to kobieta, która wielbi Chrystusa w Duchu. 

Brat po mojej lewej włamuje się do języków; trzy razy na tym spotkaniu 

zrobił to samo. Najpierw wydaje się być po angielsku, bardzo szybko 
wymawianym: „Przyjdź, przyjdź, przyjdź, przyjdź teraz do Zbawiciela” itd. 

Następnie wydaje się, że jest jak chiński; „chung, chew, chow” itp. lub 
podobne słowa. Potem zmienia się w gadający rodzaj języka. Jestem 

pewien, że wszyscy ci są ludźmi Ducha Świętego. „Ciało może się trochę 
dostać”, mówi dobry pastor, „ale niewiele”. 

„Języki” w Keswick. 

Ludzie oczywiście wyśmiewają; ale te spotkania odbywają się codziennie i 

dwa razy dziennie, a nie tylko w jednym miejscu spotkań ani w jednym 
mieście. W Christiansand i Frederickshaldt i wielu innych miejscach to samo 
dzieje się i szybko rozprzestrzenia się od każdej osoby, która otrzyma Dar! 

Chrześcijański kupiec zajmujący wysokie stanowisko w Danii przyjechał z 

innymi, aby zobaczyć i usłyszeć, i powiedział mi, że jest przekonany, że 
pochodzi on od Boga. Ludzie pracujący przeważnie zapełniają zebrania, a 
trudność polega na tym, aby odeszli, gdy nadejdzie czas. 

I, trzeba dodać, praktyczne rezultaty po tych dziwnych spotkaniach. 

Pastor Barratt (o którym więcej poniżej) powiedział, że do niedawna trudno 

było przyciągnąć na spotkania religijne. Oficer Armii Zbawienia ogłosił, że 
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mężczyzna powstanie z trumny i będzie głosił Ewangelię, ale nawet to nie 
rysowało skutecznie. Ale teraz dwa razy dziennie, każdego dnia i tydzień 

po tygodniu, te spotkania są wypełnione entuzjastycznymi tłumami, które 
wychodzą, by rozprzestrzeniać dziwny płomień, który, jak są przekonani, 
jest zielonoświątkowy, niebiański i biblijny. 

Spotkania mogą w każdej chwili zostać zmiecione przez falę duchowej 
mocy, która przetoczy się przez wszystkie ludzkie aranżacje. Czasami hałas 
jest dziwnie niesamowity, prawie przerażający dla „obcego”. 

Niektórzy z nas zadają sobie pytanie, jak wpłynie to na spotkania Konwencji 

w Keswick i inne tegoroczne spotkania? Ci, którzy mają „języki”, będą 
obecni i nie będą mogli i nie będą chcieli ich kontrolować, gdy będą 
poruszani przez Ducha. 

Wielebny Thomas Ball Barratt, lider tego ruchu, jest prawie 
Norwegiem. Miał cztery lata, kiedy jego rodzice z Kornwalii przywieźli go do 

Hardanger. W końcu został misjonarzem Metodystycznego Kościoła 

Episkopalnego, ale praktycznie oderwał się od wszelkich więzów 
kościelnych, a świat, który czuje, jest jego parafią. 

Był w Nowym Jorku jesienią ubiegłego roku, kiedy wpływy ruchu z Los 

Angeles zaczęły do niego docierać, i otrzymał potężną „Pięćdziesiątnicę”, o 
której świadczy „Tongues”. List, który napisał do domu, poruszył ducha 

wyczekiwania, a po jego przybyciu natychmiast rozpoczęto pracę, aw Nowy 
Rok w Norwegii rozpoczęło się przebudzenie, które trwa od tamtej pory i 
cały czas się rozprzestrzenia. 

O moich własnych wewnętrznych doświadczeniach podczas tych spotkań 

muszę w tym miejscu powstrzymać się od pisania, ale z czcią dziękuję Bogu 
za przywilej obecności. 

 

„On poprowadzi cię do całej prawdy”. Powinniśmy wziąć Ducha Świętego 

przed jakiegokolwiek innego nauczyciela. Nie powinniśmy mieć nauczyciela 
między nami a Duchem Świętym. 

 
Strona 2 
 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 
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Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

SUBSKRYPCJA WOLNA 

 
Proszę napisać bardzo wyraźnie, przesyłając swój adres do 
pracy. Niektóre listy muszą trafić do kosza, ponieważ adresy są 

nieczytelne lub niepełne. Jeśli któryś z nich nie dostanie papieru, daj nam 
znać. 

 
Wysyłamy dokumenty bezpłatnie, ale pojawiły się oferty wolnej woli, 
abyśmy mogli publikować i wysyłać je wszystkim, którzy o nie proszą. 

 
W numerze opublikowaliśmy 30 000 artykułów, z czego 40 000 jest 
drukowanych. 

 
Każdy, kto chce rozprowadzać papiery, musi tylko przesłać nam kartkę z 
informacją, ile można wykorzystać na korzyść, podając bardzo jasny 

adres, a my wyślemy pocztą zwrotną lub tak szybko, jak to możliwe. 

 
Konwencja modlitewna ma się odbyć w Alliance w stanie Ohio. Święci z 

Akron, Cleveland, Canton i East Liverpool spotkają się tam i bez wątpienia 

będzie to czas wielkiej mocy i błogosławieństwa. Data to 30 marca. 

 

DWA PAPIERY W JEDNYM. 

Ta szósta liczba wiary apostolskiej została rozszerzona. Jest to papier 
podwójny, numer luty-marzec. Nie mamy określonego czasu publikacji, ale 

spodziewamy się, że będziemy go publikować co miesiąc, jeśli Pan 
pozwoli. Tym razem zostało to nieuchronnie opóźnione. Wielu tego szukało 

i zastanawiało się, dlaczego wcześniej się nie pojawiło. Chwalimy Boga za 
przywilej wysyłania go teraz do głodnych dusz i modlimy się do Boga, aby 
to było podwójne błogosławieństwo. 

Pan znacznie rozszerzył dzieło. Przychodzą stosy listów, w których nie 
byliśmy w stanie odpowiedzieć, ale niech nasi korespondenci przyjmą ten 

papier jako odpowiedź, ponieważ nasze ręce są tak pełne cennej 

pracy. Otrzymaliśmy wiele błogosławionych raportów i świadectw, które 
trudno było zawrzeć w tym artykule. Wiele cennych listów musiało zostać 
pominiętych z powodu braku miejsca. 
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ZAKUP MISJI AZUSA. 

Działka i budynki przy 312 Azusa Street zostały zakupione przez Misję 

Wiary Apostolskiej, a pięciu mężczyzn Ducha Świętego zostało wybranych 
na powierników, którzy trzymają nieruchomość. 

Wierzymy, że Pan wybrał to miejsce do swojej pracy, ponieważ cudownie 
wylał swojego Ducha podczas misji, która rozpoczęła się około rok temu od 

spotkań modlitewnych w domkach, podczas których po raz pierwszy 
przypadła Pięćdziesiątnica. Otóż, przez ochrzczonych Duchem, którzy 

wyszli, i przez publikowane tutaj dokumenty, powstało potężne 
zastępy. Wychwalać Boga! 

Nieruchomość została zakupiona za 15 000 dolarów, a 4000 dolarów zostało 
już zapłaconych. Każdy przyjaciel, który chce mieć udział w kupowaniu tej 

Misji dla Pana, może wysłać ofiary br. Reuben Clark, który jest sekretarzem 
rady nadzorczej. Adres 312 Azusa St., Los Angeles. 

Trzeba było kupić tę misję jako kwaterę główną do pracy, aby ją utrzymać, 

ponieważ wkrótce zostałaby sprzedana do innych celów. Sytuacja jest 
korzystna, ponieważ znajduje się w centrum i w otoczeniu, w którym 

nikomu nie przeszkadzają modlitwy lub krzyki wznoszące się czasami przez 
całą noc. Wychwalać Boga! Budynek misji był dawniej miejscem kultu, w 

którym dusze były ratowane wiele lat temu, a miejsce to zostało 

uświęcone; aw ciągu ostatniego roku setki osób zostało zbawionych, 
uświęconych, uzdrowionych i ochrzczonych Duchem Świętym. 

 

DZIEWIĄTY KWIETNIA DZIEŃ JUBILEUSZOWY. 

Ludowi wiary apostolskiej, świętym i przyjaciołom; dziewiąty kwietnia jest 
dla nas dniem Pięćdziesiątnicy, gdyż dzień Pięćdziesiątnicy przypadł tutaj 9 

kwietnia 1906 r. Oby wszyscy, którzy otrzymali ten cenny dar, chrzest 
Duchem Świętym, uczcili ten dzień jako święto jubileuszowe, na cześć i 

dzięki Bogu za ponowne zesłanie na ziemię Pięćdziesiątnicy z dawnych 
czasów. 

Modlimy się do Boga, aby wielkie przebudzenie zbawienia mogło nastąpić 
we wszystkich misjach tego dnia i abyśmy wszyscy zgodzili się na jedno; i 

wierzymy, że ogień Boży spadnie na każdą misję i że wielu otrzyma chrzest 
tak, jak otrzymali go w dniu Pięćdziesiątnicy, zgodnie z drugim rozdziałem 

Dziejów Apostolskich. Wychwalać Boga! Mamy wiele powodów do 
chwalenia Boga; w ciągu roku rozprzestrzenił tę pracę po całej 
ziemi. Alleluja Jego świętemu imieniu! 
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Bóg nadal pracuje tutaj w Los Angeles. Dusze otrzymują osobistą 
Pięćdziesiątnicę. Błogosławcie Jego święte imię! Oczekujemy od wszystkich 

misji, w których głoszona jest ta wspaniała Ewangelia, wielkiego 
zwycięstwa w tym pamiętnym dniu. 

 
Duch bierze Słowo Boże, aby skarcić świat o grzechu, sprawiedliwości i 

sądzie. Pokazuje grzesznikowi, że należy go uratować od płonącego piekła 
ognia i siarki. Możesz powiedzieć, że w to nie wierzysz, ale mimo to 

czytałeś w Biblii, gdzie bogacz był „dręczony tym płomieniem” i wzywał 
Łazarza, aby przyniósł kroplę wody, która ochłodzi jego wysuszony 

język. Jeśli doktryna unicestwienia była prawdziwa, dlaczego nie spalono 

bogatego człowieka? 

 

CIRT W DOSKONAŁYM CIAŁU JEZUSA. 

Jezus dał nam swoje doskonałe oczy, doskonały słuch, doskonały zapach, 
smak i uczucie; bo Jezus dał doskonałe ciało, które leżało w grobie przez 

trzy dni i trzy noce i zostało wzbudzone mocą Ducha Świętego. Te oczy, 
które spały w grobie pod wielką mocą śmierci, zostały ożywione i ożywione 

mocą Ducha Świętego. Tak więc przez doskonałe ciało naszego Pana Jezusa 
Chrystusa możemy otrzymać doskonałe uzdrowienie wzroku, słuchu, 
smaku i węchu. 

Czytamy w drogocennym Słowie Bożym (Dz. Ap. 2:26), w którym Dawid 
mówi o Panu Jezusie: „Rozradowało się moje serce i rozradował się mój 

język, a ponadto moje ciało spocznie w nadziei, ponieważ nie opuścisz 

mojej duszy w piekle, nie pozwolisz Świętemu Twemu ujrzeć zepsucia. " 
Odkrywamy, że ciało Jezusa było jedno bez cielesności. Było to ciało, które 

Bóg przygotował z nieba przez Ducha Świętego i zesłał na ten świat, aby 
było Chlebem Życia. Dlatego Jezus mógł rozmawiać z autorytetem w Jn. 

6:51, mówiąc: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki; a chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało, które Ja dam za życie świata. ”. 

Żydzi nie mogli tego zrozumieć. Oni powiedzieli: „Jak ten człowiek może 
dać nam swoje ciało do jedzenia?” Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego 

i nie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie”. O, jakie to 
prawdziwe. Obyśmy codziennie pili Jego krew i jedli Jego ciało, przez wiarę 

w Jego słowo dotyczące zbawienia, zdrowia i uzdrowienia. Gdyby Jego ciało 
widziało zepsucie, nie moglibyśmy uzdrowić ciała ani szukać 

nieśmiertelnego ciała z nieba. Tak więc drodzy umiłowani, dzięki 
doskonałemu ciału Jezusa otrzymujemy uzdrowienie dla naszego ciała, 
duszy i ducha oraz nieśmiertelne ciało z nieba. Chwała naszemu Bogu! 
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KOPIOWANIE OLEJU. 

Kiedyś zapytałem człowieka, który kopał szyby naftowe, jak znalazł 

ropę. Powiedział: „Zanurzyliśmy od sześciu do ośmiuset stóp, a następnie 
uderzyliśmy w skałę. Następnie przebiliśmy się przez tę skałę na około pięć 

stóp i dalej w dół, do drugiej skały, około trzech stóp cieńszej niż pierwsza. 
z oleju." 

Przypomniało mi o zbawieniu. Kopanie do skały oznacza pokutę. Kiedy 

przejdziesz przez cały brud i błoto i uderzysz w skałę, oznacza to zbawienie 
w Chrystusie, ponieważ Chrystus jest skałą. Ale kiedy wchodzimy na skałę, 
musimy budować. 

Mężczyzna powiedział, że muszą przebić się przez dwie skały, zanim uderzą 

w jezioro ropy. Przypomniało mi to o dwóch dziełach łaski. Przekraczamy 
Morze Czerwone, potem Jordan, a potem otrzymujemy 

dziedzictwo. Elizeusz przekroczył Jordan i spojrzał w niebo, gdy Eliasz 
został pochwycony w rydwanie ognia, a płaszcz Eliasza spadł na 

Elizeusza. Jest to typ przyjęcia chrztu Duchem Świętym, ponieważ Elizeusz 
modlił się o podwójną porcję ducha Eliasza. 

Druga skała reprezentuje drugie dzieło łaski, uświęcenie. Przechodzisz 
przez tę skałę i uderzasz w jezioro ropy, a ono wypływa w obfitości. Olej 

reprezentuje chrzest Duchem Świętym. Niektórzy otrzymują namaszczenie 
i przepełnieni są świętym śmiechem i traktują to jako chrzest. Ale jeśli 
przejdziemy dalej przez tę drugą skałę, dotrzemy do jeziora ropy. 

Kiedy otrzymujemy chrzest w Duchu, mamy doświadczenie zgodnie z Pwt. 
32:13, „I kazał mu jeździć po wyżynach ziemi, aby jadł plony z pól; i kazał 

mu wysysać miód ze skały i oliwę z kamiennej skały; masło krowie i mleko 
owiec z tłuszczem jagniąt i baranów rasy Baszan, i kozie, z tłuszczem nerek 

pszenicy, a czystą krew winogron piłeś. Chwała naszemu Bogu! 

Odkrywamy, że zanim ludzie otrzymają Pięćdziesiątnicę, nie mają dość dla 
siebie; ale kiedy dotrą do Kanaanu, ziemi obiecanej, która jest tym samym 

typem naszego wejścia w obietnicę Ojca, stają się bogaci i mogą pożyczać 
i dawać, ponieważ mają obfity owoc, wszystko pod dostatkiem.Chrzest 

Duchem Świętym daje nam rzeki zbawienia. Wychwalać Boga! Oby każde 
dziecko Boże szukało dla nich wszystkiego, co ma. 

 

Żadnego usprawiedliwienia za grzech. 

W usprawiedliwieniu możemy pokonać całą moc wroga. W żadnym 
momencie nie mamy prawa żyć w grzechu. Kogo Syn uwalnia, jest 
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„prawdziwie wolny”. Od czego on jest wolny? Od grzechu. Drodzy, chcemy 
uczcić krew Jezusa. Krew nigdy nie straciła swojej zbawczej 

skuteczności. Tylko jedna kropla Jego krwi pokonuje szatana. Ten, kto jest 
usprawiedliwiony, z Krwią w sercu, jeśli będzie posłuszny Duchowi 
Świętemu, zawsze będzie żył wolny od grzechu. 

Każda usprawiedliwiona dusza jest pociągana przez Ducha do uświęcenia, 
chociaż może o tym nie wiedzieć. Jest świadomy tego, że pragnie więcej 

Boga, a Duch nadal wskazuje mu, że jest dla niego wyższy poziom. Jeśli 
nadal będzie chodził w światłości, poprowadzi go prosto do źródła grzechu 

i nieczystości, krew oczyści go z wszelkiego grzechu, starzec, ciało grzechu 

zostanie zawieszone na krzyżu Kalwarii, a Chrystus zasiada na tronie w jego 
sercu . Błogosławcie Boga, kiedy Chrystus jest intronizowany i koronowany 

wewnątrz, a potem stary Ismael, syn niewolnicy. który jest starym 
Adamem i cielesnością, zostaje usunięty. Dusza jest wyzwolona z 

wewnętrznej wojny. Nie musi mieszkać w tym samym domu, dręczonym 
przez wewnętrznych wrogów wątpliwości i lęków. Wolne dziecko rządzi, 
którym jest Chrystus. 

 

NIEBIE WIZJE. 

Trzynastu świętych spotkało się na spotkaniu modlitewnym w domkach w 

Los Angeles i wszyscy byli w duchu i jednomyślnie. Klękali w modlitwie, 
oczekując, że Pan się objawi. Moc Boża upadła i każdy został porwany przez 

Ducha i miał wizje od Boga. Bracie. McLain mówi, że przez jakiś czas widział 

piękną białą gołębicę na oparciu swojego krzesła. Jedna z sióstr zobaczyła 
anioła wchodzącego pośród nich ze złotą harfą w dłoni. Kilku miało tę samą 

wizję Zbawiciela. W ręku trzymał książkę. Widzieli odcisk gwoździa i krew 
ściekającą w dół, podczas gdy On zapisywał ich imiona w księdze palcem 

krwią, która wypływała z Jego przekłutej dłoni. Stał po drugiej stronie rzeki. 
Wody rzeki wyglądały na krwawe. Przed Zbawicielem stanął anioł wielkości 

dwunastoletniego dziecka.Chodził po pokoju i unosił się nad głowami 
wszystkich w pokoju. Jeden z braci nie przyjął jeszcze jego Pięćdziesiątnicy 

i gdy składał świadectwo, widziano nadchodzącą gwiazdę i świecącą na jego 
czole. Brat, który został uzdrowiony ze ślepoty mocą Bożą jakiś czas temu, 

ujrzał anioła ze złotą świeczką o wysokości około trzech stóp. Wychwalać 
Boga. On cudownie wypełnia Swoje Słowo w Swoich dzieciach. Dzieje. 2:17. 

 

REBECCA; TYP Oblubienicy Chrystusa - 
Rdz. 24. 
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- Modlę się, czy w domu twojego ojca jest miejsce, w którym moglibyśmy 
się zatrzymać? Te słowa Eliezer, najstarszy sługa Abrahama i zarządca jego 

domu, powiedział Rebece, gdy znalazł ją przy studni w odpowiedzi na swoją 
modlitwę. Eliezer (co oznacza „Pomocnik Boga”) jest typem Ducha 

Świętego, a Izaak jest typem Chrystusa. Tak jak Eliezer szukał oblubienicy 
dla Izaaka, syna Abrahama, tak dzisiaj Duch Święty szuka oblubienicy dla 
Pana Jezusa, Jednorodzonego Syna Bożego. 

Eliezer został wysłany do kraju Abrahama i do jego krewnych, aby wziąć 
żonę dla Izaaka. Tak więc Bóg, nasz Ojciec, zesłał Ducha Świętego z ziemi 

chwały na ten świat, a On, Duch prawdy, przekonuje świat o grzechu, 

sprawiedliwości i sądzie, i wybiera z ciała Chrystusa, Jego Oblubienicy. 
Szuka pośród swoich krewnych, uświęconych, a Jezus chrzci ich Duchem 

Świętym i ogniem, przygotowując ich na wielką ucztę weselną Baranka. 
Chwała naszemu Bogu! Eliezer był pod przysięgą, że nie wybierze 

oblubienicy spośród Kananejczyków, ale spośród krewnych Abrahama. Tak 
więc Bóg nie wybiera oblubienicy Chrystusa spośród grzeszników, ponieważ 

grzesznik musi najpierw zostać zbawiony i uświęcony, zanim będzie mógł 
być jednym z Panem Jezusem. Hebr. 2:11 mówi: „Albowiem zarówno ten, 

który uświęca, jak i ci, którzy są uświęceni, wszyscy są z jednego,z tego 
powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. ”Szuka więc oblubienicy pośród 
swoich braci, uświęconych. 

„Chrystus tak umiłował kościół, że oddał się za niego; aby go uświęcić i 

oczyścić obmyciem wodą przez Słowo; aby mógł przedstawić go sobie jako 
kościół chwalebny, nie mający plam, zmarszczek ani niczego podobnego; 

ale żeby było święte i bez skazy. " Ef. 5: 25-27. Tak więc Jezus dzisiaj 
wybiera uświęcony lud, chrzci go Duchem Świętym i ogniem, aby Go 

powitać na Jego przyjście. Rebecca była dziewicą, typem uświęconej duszy. 
Tak więc Duch Święty stoi dzisiaj w sercu każdej czystej dziewicy 

(uświęconej duszy), błagając: „Proszę cię, czy jest miejsce w twoim sercu, 
abym mógł wejść i zamieszkać?”. O umiłowani, widzimy dzisiaj wielu 

uświęconych ludzi, którzy odrzucają Ducha Świętego, tak jak ludzie 
odrzucali Chrystusa, kiedy był tu na ziemi.Wydaje się, że w ich sercach nie 

ma miejsca na chrzest Duchem Świętym i ogniem. Niech Bóg pomoże im 
otworzyć oczy i zobaczyć, że zbliża się czas Jego przyjścia. Oby oczekująca 
oblubienica Chrystusa obudziła się i pozwoliła wejść Duchowi Świętemu. 

Rebecca była typem mądrych pann. Kiedy Eliezer spotkał ją przy studni i 

poprosił, by pozwoliła mu napić się trochę wody z jej dzbanka, jaka była 
słodka i gotowa. Odpowiedziała i rzekła: „Pij, mój Panie”. Pospieszyła się i 

opuściła dzban na rękę i dała mu pić, co mu się spodobało. Duch jest osobą. 
Może być zadowolony, może zostać ugaszony i można Go obrazić, gdy 

widzimy, że Ananiasz Go obraził. Zadowalamy Go, kiedy przyjmujemy 
słowa Jezusa. Następnie Jezus posyła Ducha Świętego, aby świadczył w 
naszych sercach. 
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Kiedy Rebeka skończyła go pić, powiedziała: „Ja też zaczerpnę wody dla 
twoich wielbłądów”. Oblubienica Chrystusa musi robić wszystko bez 

szemrania. O, jakie to słodkie, kiedy mamy potężnego Ducha w naszych 
sercach; jesteśmy gotowi do służby; jesteśmy gotowi podlać cały świat 

cenną studnią zbawienia w naszym sercu. Umiłowani, kiedy przychodzi 
Duch Święty, przynosi studnię zbawienia i rzeki żywej wody. 

„I stało się, gdy wielbłądy upiły, że mężczyzna wziął złoty kolczyk o wadze 

pół szekla i dwie bransolety do rąk jej o wadze dziesięciu szekli złota”. 
Wychwalać Boga. To właśnie otrzymują nasi umiłowani uświęceni ludzie, 

kiedy otrzymują świadectwo namaszczenia Ducha Świętego w swoich 

sercach, tak jak wtedy, gdy Jezus tchnął na uczniów przed Pięćdziesiątnicą 
w Wieczerniku, gdzie powiedział: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. W tym 

momencie uczniowie mieli świadectwo w swoich sercach, że „zarówno ten, 
który uświęca, jak i ci, którzy są uświęceni, są z jednego wszystkiego”. 

Albowiem otworzył im Pisma (Łk 24:32) i ich zrozumienie zostało otwarte 
(Łk 24:31) „I otworzyły się ich oczy i poznali Go”. Więc z namikiedy 

otrzymujemy uświęcenie i świadectwo Ducha w naszych sercach o naszym 
uświęceniu, Pismo Święte zostaje nam otwarte, rozumiemy je, a nasze oczy 

są namaszczone. Widzimy to zdjęcie w Rebecca. Kiedy przyjęła Eliezera i 
pozwoliła mu napić się ze swojego dzbanka, i podlała wielbłądy, dał jej złote 

kolczyki i bransoletki. O umiłowani, pozwólmy Duchowi Świętemu 
wieczerzyć z dzbana naszego serca, ponieważ Pan mówi: „Oto stoję u drzwi 

i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę i wieczerzę z 
nim a on ze Mną. "dał jej kolczyki i bransoletki ze złota. O umiłowani, 

pozwólmy Duchowi Świętemu wieczerzyć z dzbana naszego serca, 

ponieważ Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy mój głos 
i otworzy drzwi, wejdę i wieczerzę z nim a on ze Mną. "dał jej kolczyki i 

bransoletki ze złota. O umiłowani, pozwólmy Duchowi Świętemu wieczerzyć 
z dzbana naszego serca, ponieważ Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; 

jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę i wieczerzę z nim a on ze 
Mną. " 

A kiedy przychodzi, otwiera nam swoje cenne skarby, bransoletki i kolczyki, 

wielkie ciężary złota. O, jakie to błogosławieństwo, kiedy cenny Duch 
wchodzi do naszych serc jak Eliezer. Opowiada nam o wielkim bogactwie 

naszego Ojca i naszego Chrystusa, ponieważ otwiera nasze zrozumienie i 

oświeca nasze umysły. Jego ciągła rozmowa dotyczy Ojca i Jezusa. Eliezer 
był tym samym typem Ducha Świętego, który bierze rzeczy Chrystusa i 

pokazuje je nam, ponieważ powiedział Rebece o bogactwie Abrahama i 
Izaaka, dając jej klejnoty. I nosiła je, pokazując, że jest poślubioną Izaaka. 

Alleluja! Jezus tchnął Ducha Świętego na swoich uczniów i powiedział: 
„Komu odpuszczycie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są 

im zatrzymani”.W ten sposób mieli w swoich sercach świadectwo, że byli 
kandydatami do chrztu Duchem Świętym i ogniem. Rozkazał im: 

„Pozostańcie w Jerozolimie, aż zostaniecie obdarzeni mocą z wysokości”. 
Chwała naszemu Bogu! 
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- Modlę się, czy w domu twojego ojca jest miejsce, w którym moglibyśmy 
się zatrzymać? Umiłowani, czy jest miejsce w twoim sercu, aby 

błogosławiony Duch Boży mógł przyjść i zamieszkać? Rebecca była mądrą 
dziewicą. Spotkała Eliezera przy studni i otrzymała bransoletki i kolczyki; 

ale nie przyjęła ich, dopóki nie pozwoliła mu pić ze swojego dzbana i nie 
podlała wielbłądów. Bez wątpienia wielu innych stało obok; ale wielbłądów 

nie napoili. Oby wszyscy oczekujący oblubienicy Chrystusa zostali 
napełnieni rzekami wody żywej, aby mogły napoić spragnione, spieczone 
serca rzekami zbawienia. 

Rebecca nosiła swoje klejnoty. Nie odłożyła ich na bok ani do kieszeni, bo 

czytamy, że Laban widział je na rękach swojej siostry. Kiedy otrzymaliśmy 
trwałe namaszczenie w naszych sercach, ktoś zawsze może zobaczyć, jak 
jaśnieje na naszych twarzach. Wychwalać Boga! 

Kiedy Eliezer nakarmił wielbłądy i wszedł do domu, a gdy położono przed 
nim mięso, powiedział: „Nie będę jadł, dopóki nie powiem swojej 

sprawy”. O umiłowani, powinniśmy być tak gorliwi w sprawie oblubienicy 
Chrystusa, że nic nie będzie w stanie nas odrzucić. Odkrywamy, że 

pierwsza porażka w ludzkiej duszy nastąpiła przez apetyt; a kiedy Duch 
Święty posyła nas na swoją misję, obyśmy nie byli usatysfakcjonowani, 
dopóki tego nie powiemy i nie powrócimy ponownie na ziemię. 

Następnie opowiedział swojej misji, jak Abraham wysłał go do swoich 

krewnych, aby wziął żonę dla jego syna, i powiedział: „A teraz, jeśli 
będziecie postępować uprzejmie i prawdziwie z moim panem, powiedz mi, 

a jeśli nie, powiedz mi. " Odpowiedzieli: „To pochodzi od Pana” i dali Rebece 
za żonę swego pana. Kiedy ludzie żyją pod przewodnictwem Bożego Ducha 

Świętego, nie zajmuje im dużo czasu, zanim usłyszą głos Boga i są gotowi 
być posłuszni. Wychwalać Boga! Wtedy Eliezer zjadł i został z nimi tej nocy, 
ponieważ przyjął pragnienie serca swego pana i jego serca. 

Ale nazajutrz jej brat i matka powiedzieli: „Niech panienka zostanie z nami 

przez kilka, co najmniej dziesięć dni”. Ale on powiedział: „Nie przeszkadzaj 
mi”. Najlepiej, gdy słyszymy słowa Boga, a Duch jest z nami, przyjąć 

chrzest Duchem Świętym teraz, zamiast czekać dwa lub trzy dni i spotykać 
się z przyjaciółmi i spotkać diabła, który będzie próbował nas przekonać 

tego. Gdyby Rebecca została, być może jej przyjaciele mogliby ją odwieść 
od pójścia z Eliezerem przez równiny do tej odległej krainy do jej męża 
Izaaka. 

Eliezer powiedział: „Nie przeszkadzaj mi”. Obyśmy nie robili nic, co mogłoby 

przeszkodzić w rozpoczęciu chrztu Duchem Świętym. Powinniśmy 
zobaczyć, że wszystko jest na uboczu i nic nie stanie między nami a tym 

wspaniałym błogosławieństwem. Wtedy zawołali Rebekę i powiedzieli jej: 
„Czy pójdziesz z tym człowiekiem?” A ona powiedziała: „Pójdę”. Aby 

otrzymać chrzest Duchem Świętym, musimy porzucić wszystko i cały czas 
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podążać za Jezusem. Albowiem Pan Jezus mówi: „Dlatego mężczyzna 
opuści ojca i matkę i przylgnie do żony”. Więc my, oblubienica Chrystusa, 

musimy porzucić wszystko i przylgnąć do Chrystusa, tak jak Rebeka 
zostawiła ojca i matkę, brata i siostrę i pojechała na wielbłądzie na 
spotkanie z Izaakiem. 

„I Izaak wyszedł wieczorem, aby medytować na polach. Podniósł oczy i 
zobaczył, a oto nadchodziły wielbłądy. Rebeka podniosła oczy i ujrzawszy 

Izaaka, spuściła wielbłąda„ na spotkanie mu. Teraz żyjemy pod koniec tej 
dyspensacji, kiedy Duch Święty prowadzi nas, Oblubienicę Chrystusa, na 
spotkanie z Nim w chmurach. - WJS 

 

Grzesznicy, nierządnice i hazardziści otrzymują tego błogosławionego 
Ducha Świętego przed członkami kościoła. Pierwsza będzie ostatnia, a 
ostatnia pierwsza. 

 

Jedna dziesiąta wszystkiego, co posiadamy, należy do Pana, oprócz ofiary, 
jak On mówi. Jeśli powie połowę, będziemy musieli dać połowę. Dawanie 

Pana jest w takim samym stopniu częścią kultu, jak świadectwo i 
modlitwa. Jeśli są ludzie, którzy nie wierzą w składanie ofiary, nie wierzą w 
Pismo. Kiedy poświęcamy, poświęcamy nasze portfele. 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

UPADEK WIELKANOCNY. 

W McKeesport, Pa. 

322 Brown Ave., McKeesport, Pa., 8 lutego. - Duch Święty spadł na około 

tuzina tutaj i oni mówią językami i nie wiemy, gdzie praca się 
skończy. Dwóch otrzymało wezwanie do Chin. Chwalimy Boga za Jego 
cudowną łaskę i moc. 

-SF Czarny. 

W telefonie. 
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Davis Ave. i Ann St., Mobile, Ala., 1 lutego - Po ciężkiej walce w tym 
niegodziwym miejscu Pan dał mi namiot w odpowiedzi na 

modlitwę. Dajemy Bogu całą chwałę za zwycięstwo. Pięć zostało 
uświęconych, a trzech otrzymało Pięćdziesiątnicę. Pewien brat, który był 

kaleką od lat, został uzdrowiony w stopie i może chodzić bez kija, a wkrótce 
spodziewamy się wielkiego dzieła Pana tutaj. 

-FW Williams. 

W Spokane. 

Spokane, Wash., 21 marca. Dzięki Bogu, dzieło Ducha Świętego dociera do 

najodleglejszych miejsc na ziemi. Ponad trzydziestu w górę otrzymało 
Pięćdziesiątnicę właśnie tutaj, w Spokane w ciągu ostatnich kilku dni, 

mówiąc językami, pisząc i chwaląc Boga we wszystkim. Światło apostolskie 
będzie nieco opóźnione z powodu przeniesienia mnie z biura w Portland do 
pracy, do której powołał mnie Bóg w Spokane. 

- ML Ryan. 

W Burgess, SC 

Burgess, SC 16 marca. - Mamy wspaniałe spotkanie pośród nas. Kilku jest 
ochrzczonych Duchem Świętym. Ludzie przybywają tłumnie i szerzy się 

wielkie dzieło Boże. Chwała Bogu za to cudowne zbawienie, które powraca 
na ziemię ”. 

-Mc. D. Brown. 

W Santa Cruz, Cal. 

W Santa Cruz spadła Pięćdziesiątnica. Ostatnie doniesienie stamtąd ludzie 

byli zbawieni, uświęcani, chrzczeni Duchem Świętym i uzdrawiani. Wielu 
szuka. Bracie. i siostra TW McConnell pracowały tam, a br. Wilkinson 
pomagał. 

W Long Beach. 

Pan błogosławi w Long Beach, Cal. Nie możemy powiedzieć, ilu w tym dniu 
otrzymało Pięćdziesiątnicę i mówi językami. Poszukują głodne dusze. W 

spotkaniach ulicznych gromadzą się tłumy. W ostatnią niedzielę wieczorem 
wielu trzeba było odprawić. Bracie. McCauley odpowiada za pracę. Mówi: 

„Pan wspaniale zasiał ziarno zbawienia w Long Beach na ulicznych 
spotkaniach każdego niedzielnego popołudnia. O, jak chwalę Go za wylanie 

Jego Ducha. Dziecko, które było chore przez całe życie, zostało cudownie 
uzdrowione w odpowiedzi na modlitwa. Pokój wszystkim świętym w 
Chrystusie Jezusie. Amen ”. 
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-MI. McCauley, Long Beach, Cal. 

W Des Moines. 

1624 Oakland Ave., Des Moines, Ia., 21 lutego - Bóg tu pracuje. Siedmiu 

lub osiem mówi językami, a inni obudzili się na prawdę. Ja sam otrzymałem 
ten dar i mówię wieloma różnymi językami. Potrafi to samo 

zinterpretować. Wydaje się, że brzemieniem Ducha jest zaślepienie ludu, 
rychłe przyjście Pana, nadchodzące straszne sądy oraz przygotowanie 

posłańców i oblubienicy na Jego przyjście. Misja staje się ośrodkiem dla 
głodnych i zbyt małym, aby pomieścić ludzi. Niech Bóg Was błogosławi. Nie 

mieliśmy żadnych nauk na zewnątrz, z wyjątkiem naszego własnego, 

bliskiego chodzenia z Bogiem i schodzenia na dół, upadania przed Nim i 
udowadniania Tego, który nigdy nie zawodzi. Chwalcie Jego imię. 

Twój w zachwycie EC Ladd. 

W San Francisco. 

215 Locust Ave., San Francisco, Cal., 3 marca - Pan działa potężnie w San 

Francisco. Wiele dusz zostało nawróconych, uświęconych i ochrzczonych 
Duchem Świętym i ogniem, a także uzdrowionych mocą Bożą. Pewien 

metodystyczny kaznodzieja imieniem HO Lanham, który przyszedł na nasze 
spotkania kilka dni temu, przyjął chrzest Duchem Świętym we wtorek 

wieczorem (5 marca) i przemawiał językami, gdy Duch 
wypowiadał. Baptysta kaznodzieja, który został odrzucony, został 

zbawiony, uświęcony i ochrzczony Duchem Świętym oraz uzdrowiony, a 
teraz jest gotowy, aby wyjść i głosić Ewangelię Chrystusa w jej 

czystości. Bracie. Prentiss przyjechał do nas z Los Angeles i Pan błogosławi 
go na spotkaniach. 

Twój prawdziwie w Panu. - Adolph Rosa. 

W San Jose. 

25 Short Ridge Ave., San Jose, Cal., 4 marca - Chwała Bogu za 

zwycięstwo. Trzynaście otrzymało świadectwo Pięćdziesiątnicy i Biblii, 
odkąd tu przybyliśmy, Chwała Bogu! Całe miejsce jest poruszone. W 

niedzielę ośmiu zostało uzdrowionych, gdy tylko ich namaściłem, i krzyczeli 
chwałę Bogu. Niedziela była dniem alleluja przez cały dzień. Wychwalać 

Boga. Grzesznicy są tutaj strasznie przekonani. Sala jest zatłoczona i 
wszyscy ludzie nie mogą wejść. Szukamy mocy upadku jak w dniu 
Pięćdziesiątnicy. 

Wasz w Chrystusie, H. McLain. 

W Topeka, Kan. 
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924 N. Kansas Ave., Topeka, Kans., 21 lutego - Chwała Jezusowi za 
prawdziwą moc zielonoświątkowców, która powraca do Jego ludu. Jakieś 

trzy miesiące temu, br. Siostra Batman zatrzymała się tutaj na kilka dni w 
drodze do Afryki i opowiedziała o cudownym dziele Bożym dokonującym się 

na Zachodzie, i to sprawiło, że byliśmy naprawdę spragnieni więcej Boga, i 
zaczęliśmy gorliwie zabiegać o chrzest z Duchem Świętym. Wkrótce potem 

z Denver przyjechała banda robotników i byli z nami przez dziesięć dni. 
Kilku przyjęło chrzest, kiedy tu byli. Po ich odejściu przeszliśmy przez 

bardzo surowe próby, ale wytrzymaliśmy, a kiedy potrzebowaliśmy pomocy 
w najgorszym, Bóg posłał br. Tom Hezmalhalch i grupa pracowników do 

nas, za co wychwalamy Go z całego serca. Byli z nami przez cztery 
tygodnie, a ich wysiłki były własnością Boga i były przez Niego 

błogosławione przy ustanawianiu pracy tutaj.Wielu zostało zbawionych, 
uświęconych i ochrzczonych Duchem Świętym. Jeden młody człowiek 

otrzymał wezwanie na zagraniczne pole. Oczekujemy, że praca pójdzie 
dalej. 

Twój w Jezusie, CE Foster. 

W Alvin, SC 

Alvin, SC, 2 marca - W styczniu usłyszeliśmy o br. GB Cashwell z Dunn, NC, 

który był w Los Angeles i otrzymał Ducha Świętego i mówił językami. Tak 

więc nasze serca zaczęły coraz bardziej łaknąć i po modlitwie o to, moja 
żona i ja postanowiliśmy zaprosić go na spotkanie Pięćdziesiątnicy, które 

miało się rozpocząć 8 lutego. Przyszedł do nas i został przez trzy dni, a 
przez te trzy dni było około dwudziestu trzech świętych, którzy przyjęli 

chrzest Duchem Świętym i wszyscy z nich mówili innymi językami, tak jak 
im Duch dawał. Z radością powiadam wam, drodzy święci, że jestem 

jednym z dwudziestu trzech. Skoro tylko wszedł do mojej duszy, przemówił 
moim językiem w nieznanym języku. Dzięki Bogu, w końcu nadszedł 

Pocieszyciel. Chwała! Chwała! Chwała!Odkąd otrzymaliśmy Ducha 
Świętego, odbyliśmy kilka krótkich spotkań, podczas których kilku zostało 

zbawionych, uświęconych, a osiem lub dziesięć innych przyjęło chrzest 
Duchem Świętym i wszyscy mówią innymi językami. Demony zostały 
wyrzucone w imię Jezusa. 

-FM Britton. 

W misji 8th i Maple Ave., Los Angeles. 

Dawna moc zielonoświątkowa powróciła do nas podczas czterodniowego i 
nocnego spotkania, które rozpoczęliśmy 28 grudnia i przeszło w Nowy Rok 

do 5:30 rano. Niektórzy otrzymali Pięćdziesiątnicę z biblijnymi 
świadectwami, niektórzy nawrócili się, niektórzy uświęcili, niektórzy zostali 

uzdrowieni. Chwała Bogu! Przechodziliśmy przez czas 

przesiewania. Niektórzy udowodnili, że warto trzymać się Boga, kiedy wróg 
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robi wszystko, co w jego mocy, aby nas zniechęcić. Nasz Bóg jest Bogiem 
mocy. Więc teraz możemy śpiewać: „Naciskam w górę, nowe wyżyny 
zdobywam każdego dnia”. 

Później. - Biedna zagubiona kobieta, ofiara kokainy, przychodziła na 
spotkania, była przekonana o grzechu, a jako drugie określone dzieło 

została uświęcona i była posłuszna Bogu wyznając Chrystusa na chrzcie. To 
wspaniały przypadek. Więc praca jest w toku. Siostra przyjęła chrzest 

siedząc na swoim miejscu. Inni usprawiedliwieni. Bóg jest z nami i 
oczekujemy od Niego większych rzeczy. 

-WH Pendleton, pastorze. 

 

PENTECOSTAL POWER W INDIANAPOLIS. 

312 Azusa St., Los Angeles, Cal., 20 marca. 

Wiara apostolska: Po ponad trzymiesięcznej nieobecności z wielką radością 
mogę ponownie być ze świętymi w Azusa Mission. Ta sama stara moc jest 

widoczna i widać wiele nowych twarzy z północy, południa, wschodu i 
zachodu, przybyłych na ich Pięćdziesiątnicę. 

Pan dał nam łaskawy okres mocy zielonoświątkowej w Indianapolis w stanie 

Indiana. Wielu przyjęło chrzest Duchem Świętym i mówi językami. Przybyli 
z różnych części Indiany i teraz wyruszają, by rozpowszechniać dobrą 

nowinę. Będzie to centrum władzy, będące międzymiastowym centrum 
kolejowym, takim jak Los Angeles. 

Po wypchnięciu z kilku miejsc, Pan dał nam ładną salę i krzesła do siedzenia 
przy ulicy 1111 1/2 Shelby (Plac Fontann) i tam nadal trwają 

spotkania. Ostatnia niedziela, w której pisarzowi pozwolono być obecną, 
była cudownym dniem władzy. Spotkanie wydawało się mieć skrzydła, a 
całą salę trzeba było wykorzystać na nabożeństwo ołtarzowe. 

Pomimo wielkiego sprzeciwu ludzi z kościoła i profesorów świętości, wiele 

drogich głodnych dusz wypływa do oceanu Bożej miłości i znajduje 
satysfakcjonującą porcję. Bardzo wielu zostało uzdrowionych. Demony 

reumatyczne oraz wszelkiego rodzaju bóle i bóle były zmuszane do lotu w 
imię Jezusa. 

„To takie słodkie, ufać Jezusowi, po 
prostu brać Go za słowo”. 

Brat, który od dawna cierpiał na egzemę, został natychmiast uzdrowiony; a 

kilka dni później, po zbadaniu jego skóry, nie pozostało nic poza niebieskimi 
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plamami w miejscach, gdzie były strupy. Jego żona również została 
uzdrowiona. 

Starszy kościoła Syjon (Dowie) i jego żona przychodzili na zebrania i 

wyznawali, że potrzebują Jezusa w mocy Zielonoświątkowej. Szukali także 
uzdrowienia, a drogi Pan ich uzdrowił. Żona i córka otrzymały 
Pięćdziesiątnicę, a mąż szukał. 

Bracie. Siostra Lehman, po powrocie misjonarzy z Afryki, odnalazła swoją 

Pięćdziesiątnicę i przemawiała językami, gdy Duch przemawiał. Spędzili 
pięć lat na nauce języka zuluskiego i cieszyli się, że znaleźli „lepszą drogę”. 

Jeśli Bóg pozwoli, pisarz pozostanie w Los Angeles do maja, kiedy to 

spotkanie obozowe odbędzie się w Lamont w stanie Oklahoma w dniach 15-
30 maja. Br. Cashwell of Dunn, NC., Prawdopodobnie też tam będzie. Po 

tym spotkaniu, prawdopodobnie w pierwszym tygodniu czerwca, w 
Indianapolis zostanie rozbite duże tabernakulum; a spotkania będą trwały 

w nieskończoność. Nasz drogi Pan z pewnością nadejdzie wkrótce i musimy 
być zajęci głoszeniem tego wspaniałego zbawienia głodnym. 

-GA Cook. 

 
„Teraz jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was”. Jezus 
dał nam Słowo i jeśli będziemy żyć w Słowie, Słowo będzie w nas, Krew 

będzie płynąć i zawsze będziemy biali i czyści; ale w chwili, gdy 

wyjdziemy ze Słowa, stajemy się nieczyści i wkraczamy na niebezpieczne 
ścieżki. 

 

SETKI OCHRZCZONYCH NA POŁUDNIU. 

High Point, Karolina Północna, 24 stycznia. 

Świętym w Los Angeles i na całym świecie Pozdrowienia w imieniu Jezusa! 

Praca w Dunn, NC, nadal trwa w Jego imieniu. W ciągu trzech tygodni, kiedy 

tu byłem, około pięćdziesięciu przyjęło chrzest Duchem Świętym i 

przemawiało językami, co jest świadectwem chrztu, jak w dniu 
Pięćdziesiątnicy; a około piętnastu z pięćdziesięciu było sługami 

Ewangelii. Niektórzy są z Georgii, niektórzy z Południowej Karoliny, a 
niektórzy z Północnej Karoliny. Niektórzy są wezwani do Chin, aby głosić tę 

błogosławioną prawdę. Bóg pobłogosławił mnie wyganianiem diabłów, 
uzdrawianiem chorych i rozeznawaniem duchów. 

Bonneau, SC, 11 lutego. - Przyjechałem tu w ostatni piątek na zaproszenie 

świętych ludzi z tej sekcji, znanych jako święci lub Kościół Boży. Twierdzą, 
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że nie należą do żadnej organizacji i od trzech lub czterech lat obchodzą 
święto przaśnego chleba i modlą się w górnych pokojach. 

Piątek, sobota i niedziela to trzy dni przeznaczone na nabożeństwo, aby 

czekać i czekać na Pięćdziesiątnicę, jedząc tylko przaśny chleb i pijąc zimną 
wodę. Od razu zobaczyłem, że poddali się niewoli obchodzenia święta i że 

istnieje niebezpieczeństwo, że poczują, iż Bóg jest wobec nich zobowiązany 
do zesłania chrztu Duchem Świętym, ponieważ go zachowali. Ale nigdy w 

życiu nie spotkałem słodszych, uświęconych ludzi. Modliłem się do Boga, 
aby pokazał im, że to nie obchodzenie święta przyniosło Ducha Świętego. 

W ogóle im o tym nie wspomniałem, ale dołączyłem do nich w uczcie. W 

sobotę, drogi bracie. Britton, ich przywódca, przyszedł do mnie i powiedział, 
że czuje, iż Pan byłby zadowolony, gdyby odwołali obchodzenie uczty. Więc 
ogłosił to ludziom. 

Niektórzy już przyjęli chrzest, ale potem już nigdy nie widziałem, jak 
objawiła się moc Boża, tak jak ją tutaj widziałem. Dwudziestu trzech 
przyjęło chrzest Duchem Świętym i wszyscy mówili językami. 

W sobotę weszła jedna bardzo stara siostra, która nigdy nie słyszała, żeby 

ktoś mówił językami, a kiedy weszła, nikt nie mówił językami. Zaczęła 
podawać świętym ręce i zanim usiadła, moc spadła na nią. i została 

ochrzczona Duchem Świętym i zaczęła mówić językami, doskonałym 
językiem. 

Bracie. Bridgers, ewangelista Kościoła ME, obecnie w Marion, SC, przybył 

na spotkanie i został ochrzczony Duchem Świętym i mocą, i przez pewien 
czas mówił językami, doskonałym językiem. Chwała Bogu za br. Bridgers. 

Royston, Ga., 27 lutego. - Setki drogocennych dusz z Południa przyjęło 
chrzest Duchem Świętym i mówi innymi językami. Zamknięto serię spotkań 

w Taccoa w stanie Georgia w niedzielny wieczór. Bóg był z nami w wielkiej 
mocy od początku do końca. Nie prowadziłem rejestru, ilu z nich otrzymało 

Pięćdziesiątnicę, ale wszyscy mówili językami, a wszyscy, którzy przyjmą 
chrzest Duchem Świętym, będą mówić językami. Nie wszyscy mają dar 

języków, jak naucza 1 Kor. 12 Ale wszyscy mówili językami w dzień 
Pięćdziesiątnicy iw domu Korneliusza, a ci, których Paweł włożył w ręce w 

Efezie, a wszyscy, których słyszałem i widziałem, otrzymali Ducha 
Świętego, mówili językami. 

Codziennie otrzymuję listy z północy, południa, wschodu i zachodu od ludzi, 
którzy uczestniczyli w moich zebraniach, mówiąc, że otrzymali 
Pięćdziesiątnicę i mówią językami. 

Ludzie są tu mewani przez przyjmowanie go przez wiarę, ponowne 
poświęcenie, chrzest ogniem, „dynamit” i „lydyt”, aż wiara ludu prawie 

zanikła. Chwalcie Boga za Pięćdziesiątnicę. Zdobądź swoje 

usprawiedliwione doświadczenie w dobrej formie, a następnie zdobądź 
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uświęcone doświadczenie czystego serca. Wtedy, gdy wasza wiara uchwyci 
obietnicę Ojca i Syna oraz Słowo Boże, będziecie mieli wielką radość, tak 

jak oni, gdy szli z Oliwnej do Jerozolimy. Wtedy będziesz mógł chwalić i 
błogosławić Boga, a Duch Święty przyjdzie i wielbić Samego Boga w 

nieznanym języku, i już nigdy więcej w to nie zwątpisz, jeśli spalą cię na 
stosie lub ścią cię. On będzie świadczył o Sobie. Nie omińmy obietnicy. 

-GB Cashwell, adres, Dunn, NC 

 

DEMONY WYPADANE. 

 

[Poniższa relacja o zbawieniu i uświęceniu spirytysty została napisana przez 
br. JE Sawders, Homestead, Ohio, w New Acts.] 

Mieliśmy jedne z najwspanialszych doświadczeń z demonami, jakie 

kiedykolwiek widziałem. Jedna kobieta, spirytystka, od szesnastego roku 
życia została opętana przez legion demonów. Diabeł rzucił ją na podłogę, 

gdzie walczyła i spieniła pianę z ust, wielokrotnie mówiąc: „Nienawidzę 
Jezusa Chrystusa” i bluźnił Bogu w najbardziej diaboliczny sposób, jaki 

można sobie wyobrazić. Wskazała prosto w twarze modlących się za nią, z 

piekielnym śmiechem, rzucając wyzwanie i przeciwstawiając się Bogu 
Wszechmogącemu, mówiąc: „Ha! Ha! Ona jest moja, ha! Ha! Należy do 

mnie itd.” Cóż, modliliśmy się w imieniu Jezusa, aż została chwalebnie 
uwolniona i osiadła jak baranek u stóp Jezusa, i godzinami modliliśmy się i 

chwaliliśmy Go, aż jej przebaczył, a potem oczyścił jej serce i od tego czasu 
szukała Zielone Świątki.Ostatniej nocy wstała i opowiedziała całe swoje 

przeżycie i było to po prostu cudowne. Jest bardzo inteligentna i teraz czuje, 
że Bóg użyje jej do zemsty na szatanie i jego piekielnej pracy w 

spirytualizmie. Te miasta są pełne spirytualistów i bez wątpienia Bóg 
posłuży się teraz tą kobietą, aby zdemaskować sprawę z 
eksperymentalnego punktu widzenia. 

 

PENTECOST W STANACH ŚRODKOWYCH 

 

Fragmenty raportów w „Nowe akty”. 

 

W Canton w stanie Ohio. 
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W Canton w stanie Ohio pada ogień. Co najmniej siedem osób z tego 
miejsca przyjęło chrzest w br. Misja Rohrera. Głębokie 

przekonanie. Najmocniejsze serca zabite pod wpływem mocy. Grzesznicy 
wracają do domu do Boga. 

W Pitts Burg, Pa. 

„Od trzech tygodni odprawiamy nabożeństwa w South Side Mission 
nieprzerwanie każdej nocy. Modlitwa została wysłuchana, a czterech 

poszukujących otrzymało Pięćdziesiątnicę i mówi w obcym języku. Jeden 
chłopiec w wieku 12 lub 14 lat mówi Bardzo wyraźnie włoski i interpretuje 

po angielsku. Siostry wypowiadają zdania i cytują teksty Pisma Świętego 
oraz śpiewają w języku, który otrzymały i interpretują. Dwie siostry mają 

ten sam język, a kiedy jedna zaczyna śpiewać jakiś hymn, druga zaczyna 
w i wypowiada te same słowa. " 

W Akron w stanie Ohio. 

15 lutego, pastor metodystyczny z innej części stanu, przyjął chrzest na 
podstawie biblijnych dowodów. Bracie. i siostra Welch z kościoła South 

Street właśnie otrzymały Pięćdziesiątnicę. Duch wyszeptał mu, że Bóg 
również dotknął jego oczu, a on stwierdził, że tak było, ponieważ mógł 

czytać bez okularów. Jedna pani powiedziała br. McKinney: „Stałem się 
prawie zniechęcony, tak długo szukałem bez otrzymywania”. Noc lub dwie 

później, kiedy w jej kościele rozpoczęły się specjalne spotkania 
przebudzeniowe, poszła naprzód, aby pomóc i modlić się z poszukującymi 

o przebaczenie lub czystość, kiedy nieco ku jej zdziwieniu, a także innym, 
przyszedł chrzest i zaczęła mówić wśród nich w nowym języku. Niedawno 

misjonarz, który wrócił z Indii, w Akron otrzymał głębokie pragnienie swego 
serca,a Duch przemówił przez nią na poświadczenie chrztu. 

W Potterbrook, Pa. 

Chwała Bogu, Duch Święty przyszedł dzisiaj. Minister zabity pod 
władzą. Demony wypędzane z wielu. Wtedy nadeszła Pięćdziesiątnica i 

dziesięć osób wyszło z jąkającymi się wargami i innymi językami. Wielebny 

Robbins, przemawiając jasnym językiem, Duch również śpiewał przez 
niego. Powiedziała pewna pani mówiąca językami. „Jezus 
nadchodzi”. Prawdziwa Pięćdziesiątnica. Wychwalać Boga. 

W Homestead, Pa. 

„Zamiatamy teraz to miejsce dla Boga. Wczoraj po południu mieliśmy 

niezwykłą służbę. Wielebny JT Ciało leżało godzinami pod władzą, a potem 
zaczęło mówić jasno i płynnie w nowym języku. Człowiek, który słyszał, jak 

mówił ostatni Noc powiedział zebranym, że jest to język hebrajski i ma 
cudowne przeżycie. 
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Młoda kobieta została uratowana w niedzielę rano z komisariatu, poszła do 
ołtarza i została nawrócona w niedzielę wieczorem, została uświęcona w 

poniedziałek po południu i zeznała, że ma czyste serce. W poniedziałek 
wieczorem, po leżeniu pod mocą, został ochrzczony Duchem Świętym i 

mówił wyraźnie nowym i płynnym językiem. Pani, która ją uratowała, 
przeszła w tym samym czasie i dużo mówiła po hiszpańsku, co było dla 

mnie łatwe. Zgromadzeni siedzieli i słuchali ze zdumieniem w obliczu 
cudownych działań Ducha Bożego. 

Młody kaznodzieja imieniem McNight, który siedział na dużym krześle pod 

władzą, wydał kilka niewyraźnych wypowiedzi, a następnie zaczął mówić po 

wysokim niemiecku, a ja rozumiałem absolutnie każde wypowiedziane 
słowo. To było dla mnie wspaniałe. Wydawało mi się prawie tak, jakby 

nauczył się języka, w którym mówił tak płynnie i wyraźnie, więc zapytałem 
go, czy umie mówić po niemiecku, a on odpowiedział: Nie. Jest pochodzenia 
irlandzkiego lub szkockiego. 

Spotkania trwają codziennie od 14:00 do 12:00 i 1:00. Wczoraj w nocy 
nowa sala 22 na 70 była dobrze wypełniona. Zaczęliśmy od świadectw, 

kiedy moc spadła na nas, tak że nie było możliwości przemówienia ani 
nawet przeczytania wersetu Pisma Świętego. Zaczęli podchodzić do ołtarza, 

głównie młodzi mężczyźni, i wypełnili dwa 16-stopowe ołtarze, a następnie 

wszystkie przednie siedzenia. Moc była tak nie do odparcia, że ludzie 
spadali ze swoich miejsc, aż podłoga została dosłownie pokryta pokłonami 

ludzi. Pewien mężczyzna przyjął chrzest w swoim domu i mówi językiem. 
To daje osiem lub dziesięć na ten dzień, a wyniki są poszukiwane w każdej 
usłudze. -JE Sawders. 

 

Na spotkaniu w miejscu, w którym ostatnio był szorstki element, kowboj 

zadeklarował, że przerwie spotkanie tej nocy i przywiózł ze sobą w tym celu 

sześciu strzelców. Pracownicy pozostawili sprawę Bogu i trzymali się Go w 
modlitwie. Wyszedł i usłyszeli odgłosy, jakby próbował zabarykadować 

drzwi. Wkrótce wszedł, usiadł i wyciągnął swojego sześciu strzelców, ale 
natychmiast pozwolił mu upaść na podłogę. Powtórzył to trzy razy. Kiedy 

wezwano do ołtarza, wyszedł na zewnątrz, ale jeden z pracowników, który 
był obciążony dla jego duszy, poszedł za nim i ukląkł na ziemi w ciemności 

niedaleko niego i złapał Boga, a następnie wszedł ponownie i ukląkł w 
modlitwie . W następnej chwili wiedział, że chłopiec jest przy ołtarzu. Rzucił 

swoje sześć strzelców w kilku swoich towarzyszy.Załamał się i wołał o litość, 
a Bóg przyszedł mu z pomocą i ocalił go. Wstał z kolan i uścisnął dłonie 

prawie każdemu w pokoju. Ostatnio słyszeliśmy o nim, że jechał cztery 
mile, aby dostać się na spotkanie modlitewne w domku. 

 
Strona 4 
 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

WIARA APOSTOLSKA 

 

WALKA, POZIOM I POSTĘPY. 

O Synu Boży, powstań 
i włóż swoją zbroję; 

Wszystkie siły piekła gromadzą się, 
dzień prawie się skończył. 

Noc szybko się 

spieszy, Wkrótce nadejdzie poranek; 

Silna bitwa nie potrwa długo; 
Nasz Chrystus wkrótce tu będzie. 

Odwagi, bracie, nie bój się, 

Pan jest po naszej stronie; 
Zastępy piekielne nie mogą zwyciężyć, 

Bez względu na to, co wybierzesz. 

Czas diabła jest krótki 

i że dobrze wie; 
I tak z wściekłością zstąpił 

z całą mocą piekła. 

Nie patrz w prawo ani w lewo, 
nie ufaj krewnym ani krewnym; 

Nasze oczy muszą być skierowane wyłącznie na Chrystusa, 
jeśli spodziewamy się zwycięstwa. 

„Odporność na krew” 
jest teraz okrzykiem bojowym; 

Nie ma czasu na pertraktacje z wrogiem 
. Znaki są na niebie. 

Słońce ciemnieje, 

Księżyc czerwienieje; 

- Bliski jest dzień straszny, 
bracie - powiedział Pan. 

Niech ten, który się boi, 

Powrót do domu wraca; 
Żaden tchórz w tej wojnie nie może walczyć, 

Ogień będzie za gorący. 
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Niektórzy pójdą do więzień; 
Szatan będzie nas bolał, 

Inspirując tych, których najbardziej kochamy, 
by zranili nas do szpiku kości. 

Wyrzuceni z synagog 

Przez zaślepionych pasterzy tutaj; 
Nasze imiona wciąż stoją po prawicy Boga, 

więc nie mamy się czego bać. 

Bądź wierny aż do śmierci 

i nie dbaj o siebie; 
Złóż swoje życie ze względu na Jezusa, 

koronę życia do noszenia. 

Zachwyt. 
Nadchodzi Pan chwały! 

Sam Jezus się zbliża! 

Anielskie zastępy gromadzą się wokół Niego, 
gdy schodzi z nieba. 

Podnieście głowy! Sprawdzać! 

Odkupienie zbliża się. 
Bitwa dobiegła końca, zwycięstwo odniesione, 

Święci teraz wspinają się po niebie. 

Z dna oceanu i grobów, 

z najodleglejszego klimatu ziemi, 
ze wschodu i zachodu, z północy i południa, w 

majestacie wzniosłym. 

Cała chwała ukoronowana, wznoszą się 
z pieśniami najgłośniej chwalącymi 

Tego, który kupił ich Swoją Krwią, 
Oblubieńcem wiecznych dni. 

Po uniesieniu. 
Poczucie podziwu skrada się z góry 

. Serca ludzi teraz opuściły. 
Żony, których ich mężowie nie mogą znaleźć; 

Osieroceni mężowie żon. 

Mężczyźni śpiący obok siebie… 

Jeden pozostawiony samemu sobie; 
Dwie kobiety zgrzytające w młynie… 

Jedna szybko została złapana. 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Z bladymi twarzami, mężczyźni patrzą sobie 
w oczy; 

Kobiety i dzieci wrzeszczące uciekają 
i chcą umrzeć. 

Mężczyźni pędzą z saloonu 

I tłoczą się w miejscu modlitwy, 
Z burdelu, wyścigów i piekła hazardu, 

Podczas gdy niektórzy wciąż tam pozostają. 

Rażący niewierny 

Teraz próbuje się ukryć, 
A ludzie, którzy nigdy przedtem nie pokłonili się 

Teraz siadają, aby się modlić. 

Prawdziwy obraz końca 
Jest tutaj w odsłoniętym rymie, 

Kiedy Jezus przychodzi, aby odebrać Swoją Oblubienicę 
I święci uczestniczą w zachwycie. 

Bracie, zważ na ostrzeżenie, 
niech każda dusza idzie naprzód; 

Postępuj zgodnie z Bogiem, póki jeszcze jest czas; 
Niech nikt nie zabierze twojej korony. 

-Bracie. A. Beck.       

 

Grupa siedmiu pracowników Azusa Mission, wszyscy ochrzczeni Duchem 

Świętym, udała się do Bonsoll, wiejskiego miejsca odległego o około sto 
mil, aby nieść tę błogosławioną Ewangelię. Pierwszego wieczoru mieli 

spotkanie modlitewne w domku, a drugiego wieczoru w małym szkolnym 

domu zgromadziło się trzydzieści osób. Przed zakończeniem spotkania 
wezwano do ołtarza i do ołtarza doszło tak szybko, że niektórzy przewrócili 

się na krzesła, a jedna kobieta o mało nie przewróciła kuchenki. 
Dwadzieścia siedem osób przyszło do ołtarza, a 22 z nich zostało 

zbawionych. Przez resztę tygodnia odbywały się spotkania z dobrą 
frekwencją. Dusze były ratowane i uświęcane każdej nocy. W niedzielę 

zostali ochrzczeni w wodzie, a 14 zostało ochrzczonych w potoku przez 
zanurzenie. Jedna dama znalazła się pod mocą Bożą zaraz po wyjściu z 

wody. Na tych spotkaniach nie było głoszenia. Sam Bóg wykonał tę 
pracę.Wszyscy oprócz jednego byli młodymi pracownikami i po prostu 
pozwolili Bogu używać ich jako kanałów. 
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Pięćdziesiątnica Ewangelisty z Chicago. 

943 W. North Ave., Chicago, Illinois, 19 marca. 

Drodzy Czytelnicy Wiary Apostolskiej! 

Pragnę złożyć swoje świadectwo na chwałę Bożą i mieć nadzieję, że okaże 
się ono błogosławieństwem dla wielu, którzy je czytają. 

Dziewięć lat temu zostałem głęboko przekonany o grzechu, przez Biblię i 
Ducha, który mnie poruszył, co On nadal czynił, aż naprawdę żałowałem 

swoich grzechów i żarliwie szukałem Pana, ostatecznie oddając Mu 
wszystko i błagając o Jego miłosierdzie. Objawił mojemu sercu Chrystusa 

konającego na krzyżu, a Jego głos szeptał do mnie: „Chrystus umarł za 
twoje grzechy”. Moje serce natychmiast uwierzyło, a Jego pokój zalał moją 

duszę, a radość z Jego zbawienia była dla mnie cudowna. Później ujrzałem 
i pojąłem wiarą prawdę o uświęceniu, a Duch dał memu sercu świadectwo, 

że dzieło zostało wykonane, a Duch Święty cudownie dokonał się w moim 
życiu. 

Pięć lat temu zostałem powołany do służby i przez te wszystkie lata Duch 
był ze mną w cudowny sposób. Czasami byłam pokonana przez Jego moc. 

Krótko mówiąc, szczerze wierzyłem, że zostałem ochrzczony Duchem 
Świętym i świadczyłem o tym. Bóg uczynił dla mnie tak wiele, że ciężko 

było mi uwierzyć, że jest dla mnie więcej, poza oczywiście rozwojem, gdy 
szedłem z Bogiem. A w moim sercu wciąż tęskniło za czymś. Podróżowałem 

jako ewangelista od wybrzeża do wybrzeża i głosiłem Ewangelię w prawie 
każdym dużym mieście w Stanach Zjednoczonych, przemawiając 

jednocześnie do 1000 osób, często widząc od dwudziestu pięciu do stu przy 
ołtarzu w jednym usługa. I wielu zostało zbawionych, uświęconych, a wielu 

uzdrowionych. Ale w jakiś sposób to wszystko mnie nie satysfakcjonowało 
i od roku wzmaga się głód serca.Jak wszyscy ludzie świętości, których 
spotkałem, modliłem się o miłość, moc itp. 

W końcu usłyszałem o Bożym dziele w Azusa Street Mission w Los Angeles 

i powiedziałem do mojego ludu: To jest dzieło Boga. Później słyszałem, jak 
ktoś głosił, że mówienie językami jest biblijnym dowodem na to, że 

otrzymaliśmy chrzest w Duchu Świętym, a nie rozumiejąc tego, odrzuciłem 
to. Ale widziałem, że ci, którzy mówili językami, mieli coś, czego ja nie 

miałem, iw końcu stałem się poszukiwaczem. Pan wywarł na mnie 
wrażenie, żebym pojechał do Los Angeles, uczęszczał na zebrania i szukał 

chrztu w Duchu Świętym. W końcu 8 lutego dotarłem tam, aw niedzielę 10 
lutego byłem na moim pierwszym całodniowym spotkaniu. Pierwszym 

mężczyzną, którego spotkałem po wejściu do budynku, był br. HL Blake z 
Ruthton w stanie Minnesota, który nadal wierzył, że przyjął chrzest Duchem 

Świętym w uświęceniu oraz namaszczenia i wypełnienia, które po nim 
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nastąpiły;ale powiedziałem mu, że jestem przekonany, że to, co miałem, 
to nie był chrzest. 

Pierwszą rzeczą, która wywarła na mnie wrażenie, była miłość i jedność, 

które panowały podczas spotkania oraz niebiańska słodycz, która wypełniła 
samo powietrze, którym oddychałem. Chcę tutaj powiedzieć, że brałem 

udział w wielu dużych obozowych spotkaniach i konwencjach świętości, ale 
nigdy nie czułem mocy i chwały, które czułem w Azusa Street Mission, a 

kiedy około dwudziestu osób dołączyło do śpiewania „Niebiańskiego Chóru”, 
była najbardziej porywającą i nieziemską muzyką, jaka kiedykolwiek trafiła 

do ludzkich uszu. Wydawało mi się i nadal wydaje mi się, że nie mogę 

śpiewać w tym refrenie. Wiem, że przyszedł prosto z nieba. Od razu stałem 
się gorliwym poszukiwaczem i dzień po dniu szedłem przed Panem, a On 

był mi wierny. Pokazał mi siebie tak, jak mnie widział. Nigdy nie zapomnę 
stanu całkowitej bezradności, do którego mnie sprowadził. Odebrał nawet 

ducha modlitwy,moje świadectwo zostało mi odebrane, widziałem siebie 
jakby oddzielonego od Chrystusa i doprowadziło mnie to do desperacji. 

Nigdy nie mogę zapomnieć o wierności Siostry Good i innych w kontaktach 
ze mną. Przy Bogu jestem im wdzięczny, drogie dusze wierne, oddając 

życie za innych; A cała nagroda, jaką otrzymali, o ile widzę, to zwykłe 
ubranie, które noszą, i jedzenie, które jedzą. 

Po tym, jak spędziłem tam nieco ponad dwa tygodnie, poświęcając cały 
czas na szukanie mojej Pięćdziesiątnicy, we wtorkowe popołudnie, kiedy 

bardzo zniechęcony, nagle zstąpiła na mnie moc Boża i zszedłem pod nią. 
Nie mam języka, żeby opisać, co się wydarzyło, ale było cudownie. 

Wydawało mi się, że moje ciało nagle stało się porowate i że prąd 
elektryczny został skierowany na mnie ze wszystkich stron; i przez dwie 

godziny leżałem pod Jego potężną mocą, a jednak wiedziałem, że nie 
zostałem jeszcze ochrzczony, chociaż dosłownie czułem się przezroczysty i 

cudowna chwała przyszła do mojej duszy. Ponownie w czwartek wieczorem, 
po czym Jego moc ogarnęła mnie i przez dwie godziny leżałem na ziemi, a 

mimo to wiedziałem, że nie zostałem ochrzczony, chociaż otrzymałem 
wielką duchową poprawę. 

Ale w piątek wieczorem, 1 marca, Jego potężna moc ogarnęła mnie, aż 
szarpnąłem się i drżałem pod nią przez około trzy godziny. To było dziwne 

i cudowne, a jednocześnie wspaniałe. Pracował całym moim ciałem, jedną 
sekcją na raz, najpierw ramionami, potem kończynami, potem ciałem, 

potem głową, potem twarzą, potem podbródkiem i wreszcie o pierwszej w 
nocy 2 marca, po tym, jak byłem pod mocy przez trzy godziny, zakończył 

pracę nad moimi organami głosowymi i przemówił przeze mnie nieznanymi 
językami. Powstałem, doskonale świadomy na zewnątrz i wewnątrz, że 

zostałem w pełni ochrzczony Duchem Świętym, a diabeł nigdy nie może 
mnie kusić, abym w to wątpił. Najpierw byłam świadoma, że przyszła do 

mnie żywa Osoba i że posiadł On nawet moją fizyczną istotę, w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, w takim stopniu, że mógł, z woli, objąć moje organy 
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głosowe i mówić dowolnym językiem, który wybierze mnie.Wtedy miałem 
na sobie i we mnie taką moc, jakiej nigdy wcześniej nie miałem. I wreszcie, 

miałem w duszy głębię miłości i słodyczy, o której nigdy wcześniej nawet 
nie marzyłem, i opanował mnie święty spokój oraz święta radość i pokój, 

który jest głęboki i słodki ponad wszystko, czego kiedykolwiek 
doświadczyłem. wcześniej, nawet w życiu uświęconym. I O! takie 
zwycięstwo, jakie daje mi przez cały czas. 

Minęły prawie trzy tygodnie, a wszystko to jest ze mną i cały czas się 
pogłębia. Moja dusza ciągle się topi i wiele razy czuję się tak, jakby była, i 

wierzę, że jest we mnie dynamo mocy; nie ma w tym nic samolubnego, ale 

jest niezgłębione, prawdziwe, dosłowne, błogosławione, wielkie. O, żeby 
cały świat szukał i znalazł ten wspaniały dar Boży! To mówi samo za siebie. 

Nie musiałem świadczyć świętym, których spotkałem, bo kiedy słyszą, jak 
mówię językami i chwalą Pana, po prostu wołają: „Brat Durham ma swoje 
Pięćdziesiątnicę”. Chwała Bogu! 

Po przyjęciu chrztu zostałem kilka dni w domu br. i siostra Osterberg, której 
jestem głęboko wdzięczny za ich wielką dobroć, i wyjechała do Colorado 

Springs 6 marca. W niedzielę, 10 marca, trzy razy głosił w sali GAR w 
zatłoczonym domu, a moc Boża spoczywała na ludziach . Około 

pięćdziesięciu przyszło do ołtarza, a kilku przeszło i przemówiło językami. 

Spędziłem też dwie noce w Denver, głosząc dużą publiczność i przy pełnych 
ołtarzach, i wielu z nich przyszło i przemówiło językami. Stamtąd przybyłem 

do Des Moines w stanie Iowa i dwukrotnie głosiłem w misji pani Judge Ladd, 
która była zatłoczona, a ołtarz był tak zapełniony, że nie mogłem dotrzeć 
do wszystkich poszukujących, aby się z nimi uporać. 

W sobotę 16 marca dotarłem do domu i stwierdziłem, że Pan dobrze 
opiekował się moją kochaną żoną i dzieckiem podczas mojej nieobecności, 

aw niedzielę 17 marca mieliśmy największą frekwencję w historii Misji i 
znowu ołtarz był tak pełny, że ciężko było sobie z nimi radzić. I tak praca 

toczy się dalej, Duch pada jak deszcz wszędzie, gdzie głoszę Jego słowo, i 

wydaje mi się, że nie mam żadnego wysiłku z mojej strony. Kończę moje 
świadectwo, mówiąc do wszystkich, którzy je czytają: To dzieło pochodzi 

od Boga, co do tego nie ma wątpliwości. Radziłbym wszystkim moim 
przyjaciołom, aby szukali chrztu w Duchu Świętym, dopóki nie otrzymają 

świadectwa w językach, gdyż to zawsze następuje; Nie znam żadnego 
wyjątku. 

Teraz tylko słowo dotyczące br. Seymour, który jest liderem ruchu 

podległego Bogu: jest najpotulniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek 
spotkałem. Chodzi i rozmawia z Bogiem. Jego moc tkwi w jego 

słabości. Wydaje się, że zachowuje bezradną zależność od Boga i ma proste 

serce jak małe dziecko, a jednocześnie jest tak wypełniony Bogiem, że 
czujesz miłość i moc za każdym razem, gdy się do Niego zbliżasz. 
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-WH Durham. 

 

ZNALAZŁEM PERŁĘ W WIELKIEJ CENIE. 

Błogosławieństwo zielonoświątkowe jest naprawdę drogocenną perłą i 

wartą wszelkich starań, jakie uczyniłem, aby ją otrzymać. Szukałem przez 
ponad trzy tygodnie i ponad pięćdziesiąt razy wstawałem z ołtarza, aby 

stawić czoła światu, bez mojej mocy. Przez trzy tygodnie, które spędziłem 
w Oakland, byłem przy ołtarzu na każde wezwanie. Po powrocie do domu 
nadal modliłem się i szukałem. 

Kiedy usłyszałem, że pracownicy przybyli do Woodland, bardzo chciałem 

zejść. Drogi Pan otworzył mi drogę, więc spędziłem z nimi jedną niedzielę, 
znowu poszukując. Ale nie, jeszcze nie teraz. Wróciłem do domu bardzo 

szczęśliwy, gdyż otrzymałem pełne zapewnienie, że jestem całkowicie 
uświęcony, całkowicie wolny od grzechu. Chwała Jego imieniu! 

Potem moja siostra pojechała do Woodland i otrzymała Pięćdziesiątnicę 

drugiej nocy, kiedy była na spotkaniu. Jakże byliśmy szczęśliwi, słysząc o 
tym. Wierzę, że Pan polecił to, aby usunąć ze mnie ostatnią iskrę zazdrości, 

ponieważ naprawdę radowałem się z moją siostrą. Gdy tylko wróciła do 

domu, pojechałem do Woodland i Pan dał mi cudowne wypełnienie drugiej 
nocy. 

Drogi Pan miał dużo żużlu do spalenia, zanim mogłem wyjść jako 

oczyszczony artykuł, gotowy do służby. Przez ponad półtorej godziny 
leżałem pod mocą Bożą na podłodze misyjnej. Tam błogosławiony Jezus 

odebrał ludziom wszelką pychę i strach. Po prostu posłuchałem nakazów 
Ducha Świętego. Chwała Bogu. To już nie ja, ale On. Moc wydawała się 

skupiać w moich rękach i obiecałem Bogu, że będę Mu posłuszny w 
przyszłości i będę kładł ręce na chorych, kiedykolwiek i gdziekolwiek mnie 
posyła. 

Potem, gdy złożyłem przysięgę, że pójdę z Nim, pojawiły się 

języki. Powiedzieli, że znam cztery języki. O miłości, radości i pokoju, które 
zalały moją istotę, gdy wstałem z podłogi. Rzeczywiście byłem nowym 
stworzeniem. Chwal go. 

Tej nocy, tuż przed zaśnięciem, Pan dał mi wizję. Chodziło o zstępujące z 

nieba Nowe Jeruzalem i otoczony tęczą tronem, tylko część tego, co podano 
w Objawieniu. Och, jak pięknie; i co to dla mnie znaczy, nigdy nie zapomnę. 

Błogosławiony Pan napełnia mnie tak szybko, jak mogę to znieść i nie 
nadyma się. 
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W ubiegłą niedzielę otrzymałem dowód, że mam dar języków. Mówiłem 
kilkoma i od tamtej pory języki tam są, po prostu bulgocząc jak źródło 

żywej wody. W każdej chwili mogę mówić, często mówię dalej w 
pracy. Jakże Go chwalę za ten dar. Teraz czekam na dar interpretacji. Duch 

Święty dał mi również moc pisania pięciu języków obcych, w tym jednego 
po japońsku. Po prostu odpoczywam w Jego dłoniach jako glina Pottera, 

gotowa do uformowania dla Jego najwyższej służby. - Maggie Geddis, 
Brooks, Cal. 

 
Równie dobrze możesz wysłać tysiąc ludzi, aby tamy Amazonkę, 

próbowali zatrzymać tę Ewangelię. Tylko głupotą jest próba 

powstrzymania potężnej mocy Boga. 

 

TO JEST MOC DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Pan dał mi jasne nawrócenie, gdy miałem 15 lat. Wkrótce potem dał mi 
Ducha Świętego jako mojego Uświęcającego, co, jak przypuszczałem, było 

chrztem Duchem Świętym. Mój ojciec, będąc sługą, sprzeciwiał się mojej 
nowej radości, a moje młode, czułe życie znalazło schronienie w domu pani 

Baxter. Stała się dla mnie prawdziwą matką. Bóg łaskawie mnie prowadził 
i sprawił, że moje życie stało się owocne w pozyskiwaniu wielu dusz dla 

Chrystusa. Później wyszłam za mąż za Jamesa Hebdena, odnoszącego 
sukcesy wykonawcę i sprawnego pracownika misyjnego. Ponad dwa lata 

temu przyjechaliśmy do Kanady. Czekały nas tutaj poszukiwania, ale Bóg 
okazał się wystarczający. Wczesnym latem 1906 roku zaczęliśmy odczuwać 

brak siły, zwłaszcza do leczenia chorych. Szukaliśmy Pana po moc. 
Przychodząc pewnego dnia chory na ciele, poprosiłam męża o modlitwę za 

mnie. Odmówił, mówiąc: „Nie ma sensu, dopóki tak dużo biegasz. ”(Byłem 
bardzo zajęty odwiedzaniem Boga). Duch powiedział do mnie:„ To jest 

wezwanie do modlitwy. ”Następnie oddałem się bardziej żarliwej modlitwie, 
szczególnie za „moc z wysoka”. 

Niedawno wynajęliśmy ten budynek na dzieło Pana. Pracowałem bardzo 
ciężko, szorując schody itp., I prawie zmęczony przeszedłem na emeryturę 

około godziny jedenastej. To była sobotnia noc. Ledwo się położyłem, kiedy 
Duch Święty zachęcił mnie do powstania i modlitwy. Posłuchałem. Wkrótce 

spadła na mnie moc Boża. Pan powiedział: „Języki?” Odpowiedziałem: „Nie, 
Panie, nie Języki”. Nastąpiła pauza, „Języki?” Odpowiedziałem: „Cokolwiek, 

Panie, języki lub cokolwiek”. Duch Boży natychmiast chwycił moje dłonie, 
ścisnął je, potrząsnął nimi i wcisnął głęboko w mój policzek, po czym położył 

je na moim ramieniu. Tutaj moc wzrosła, trwając do północy. Następnego 

dnia moc spadła na mnie w miejscu, w którym została przerwana w nocy i 
wymachiwała rękami, powodując, że uderzyły każdą część mojego ciała do 

moich stóp.Po południu poszedłem na spotkanie poniżej (mieszkaliśmy na 
drugim piętrze) i usiadłem cicho przy organach, nie zamierzając nic mówić 
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o moim nowym doświadczeniu. Nie siedziałem jednak długo, aż Duch 
zstąpił na mnie i poruszył mnie, abym głośno wykrzyknął: „To jest moc 

Ducha Świętego, to jest dzień Pięćdziesiątnicy”. Ludzie byli bardzo 
poruszeni i stopieni do łez. 

Tego samego szabatowego wieczoru, leżąc na kanapie, nie spodziewając 

się przybycia na spotkanie, Duch Święty wyszeptał: „Został zraniony za 
nasze występki. Został zmiażdżony za nasze winy; kara naszego pokoju 

spoczywała na Nim i wraz pręgi jesteśmy uzdrowieni. " Czując, że muszę 
iść do służby, usiadłem na przednim siedzeniu twarzą do mówcy. Ledwo 

usiadłem, gdy prowadzący czytał lub cytował właśnie cytowany werset. 

Duch Święty natychmiast zstąpił na mnie i wykrzyknął przeze mnie to samo 
Pismo Święte z potężną nadludzką mocą, dwa lub trzy razy. Niektórzy, 

którzy to słyszeli, mówili, że to wcale nie był mój głos, wydawało się, że 
Bóg wziął spotkanie w swoje ręce, a Jego moc spadła na wszystkich 
obecnych. 

W poniedziałek, będąc sam, zacząłem śpiewać. Powiedziałem: „Czy to 
języki, Panie?” I od razu przemówił przeze mnie jakimś nieznanym 
językiem. 

W nocy znowu odmówiłem chodzenia na czytanie Biblii. Ale nagle zdawało 

się, że Duch Święty unosi mnie i prowadzi do nabożeństwa. Święci właśnie 
powstawali z modlitwy, kiedy wszedłem, kiedy Duch przemówił z mocą trzy 

razy przeze mnie w języku i po angielsku: „To jest moc Ducha Świętego; 
to jest dzień Pięćdziesiątnicy”. Zniknąłem tak nagle, jak się pojawił, 
pozostawiając ludzi przytłoczonych mocą Boga. 

Naprawdę jest to prawdziwy chrzest Duchem Świętym i ogniem, jak 

przepowiedział Jan Chrzciciel. Mówienie językami daje niewysłowioną 
radość i przynosi ludziom głęboką powagę i przekonanie. 

Mniej więcej w połowie tego miesiąca (luty 1907) Bóg dał mi większą miarę 
mocy i teraz mam „dar języków”. Potrafię mówić i głosić do woli w trzech 

językach z dużą płynnością przez cały czas. Na początku stwierdzam, że 
mam języki jako znak, teraz jako jeden z darów. Bóg również daje wykład, 

jak chce. O, jak pokorni powinniśmy być przed Panem, aby mógł objawić 
Swoją potężną moc. 

Mniej więcej w połowie grudnia mój mąż otrzymał Pięćdziesiątnicę i Bóg 
potężnie pracuje pośród nas. 

Drogi Czytelniku, niech Bóg ma swoją drogę. Ile to znaczy! Błogosławiony 
Jezu! 

Twój w Jego drogocennym imieniu. - Pani James Hebden, 651 Queen East, 
Toronto, Kanada. 
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Bracie. Paweł mówi: „Kto mówi nieznanym językiem, buduje samego 
siebie”. Powiadam wam, że wolałbym mówić językami, kiedy chcę mówić 

dla własnego zbudowania. Wolałbym raczej przestać używać własnego 
języka i mówić innymi językami, tak jak Duch wymawia. Jest moc, 

chwała, błogosławcie Boga, która zstępuje z nieba i przewyższa wszelki 
rozum. Nic dziwnego, że każdy kościół koryncki chciał mówić budującymi 

się językami. Paweł napisał do nich, mówiąc im, jak korzystać z tych 
cennych darów. Było tak, jak wtedy, gdy otrzymaliśmy pierwszy prezent, 

wszyscy chcieliśmy od razu porozmawiać. Paweł mówi: „Niech się modli, 
aby tłumaczył”. Większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, który mówi 

językami, chyba że sam tłumaczy. ”Tak wielu modliło się i otrzymało 
wykład. 

 

W dniu Pięćdziesiątnicy zostali zanurzeni w Duchu Świętym. Duch „wypełnił 

cały pokój, w którym siedzieli”. Jedną rzeczą jest napełnienie szklanki 

wypełnionej wodą, a drugą zanurzenie, jak zanurzenie szklanki w fontannie 
poza zasięgiem wzroku. 

 
strona 5 

WIARA APOSTOLSKA 

 

SPRAWOZDANIE Z OHIO I PENSYLWANII. 

Alliance, Ohio, 22 stycznia. 

Bitwa trwa, a diabeł z pewnością wyje, ale o, jakże słodki Jezus trzyma 
mnie w środku tego wszystkiego. Jesteśmy w drodze do Pittsburgha w 

Pensylwanii. Niektórzy pracownicy Akron wyjechali i odnieśli wielkie 

zwycięstwa w Homestead w Pensylwanii, podmiejskim 
miasteczku. Zostaliśmy zaproszeni do wielu domów i misji Christian 
Missionary Alliance. 

Spotkania w Akron w stanie Ohio trwają dzień i noc od 5 grudnia. 
Przyjeżdżają ludzie z całego świata, Indiany, Michigan, Pensylwanii i innych 
miejsc. 

Wielebny Lupton, który jest odpowiedzialny za pracę tutaj, jest pastorem 

Przyjaciół, bardzo świętym, oddanym człowiekiem Bożym. Ma szkołę 
szkolenia misjonarzy lub dom zbudowany w celu wysyłania robotników na 

żniwo, pełnoprawnych pracowników apostolskich. Szkoła trwała od trzech 
lat, a on uczył więcej, niż naprawdę doświadczył. Słysząc o pracy w Akron, 

przyszedł z ośmioma lub dziesięcioma studentami, przyjął naukę, został 
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dziewięć dni i otrzymał swoją Pięćdziesiątnicę. Mówi w pięciu różnych 
językach. Ośmiu uczniów i kilku innych również otrzymało chrzest Duchem 
Świętym. 

Bracie. Lupton proponuje, abyśmy wykorzystali ten dom na siedzibę główną 
dla Państw Środkowych. Czuję, że to pochodzi od Boga i to dobrze, 

ponieważ praca w Akron jest jedna. Mogą jechać tramwajem z jednego 
miejsca w drugie. Dom ma chyba 14 pokoi. W górnym pokoju 

wyposażonym w klasę wielu otrzymało Pięćdziesiątnicę. Artykuł z Akron 
„Pentecostal Wonders” został skonsolidowany z br. Artykuł Luptona „The 

New Acts”. Tutejszy dom znajduje się trzy mile od miasta Alliance, 

wybranego przez Boga miejsca, z którego mogą pochodzić ludzie z 
Cleveland, Akron i Canton. 

Mają tu duży obóz, namioty i wszystko, co trzeba, by wziąć udział w wielkiej 

bitwie o Boga. Wielu walczy do samego końca, ale Bóg wzbudza cennych 
pracowników, aby przyspieszyli pracę. Pewien młody student przedostał się 

ostatniej nocy w piwnicy, naprawiając piec, wkładając węgiel. Spotkałem 
go w holu i opowiedział, jak otrzymał Ducha Świętego w piwnicy. Świetnie 
się bawiliśmy, chwaląc Boga. 

Cleveland, Ohio, 1 marca. - Mamy tu wielkie zwycięstwo. Byłem tu ponad 

tydzień. Ogień pada. Wielu się przedostało. Dziewięciu otrzymało w tym 
tygodniu Pięćdziesiątnicę. Przyszedłem tylko na jeden dzień, ale Bóg mnie 
trzyma. 

- Ivey Campbell, adres 251 College St., E. Liverpool, Oh. 

 

W DRODZE DO AFRYKI. 

W pobliżu Las Palmas w Afryce, 4 stycznia. 

Dziś rano nasze serca radują się z wszechobecnego Boga. Dziękujemy Mu 
jak nigdy dotąd. Jego pełna miłości obecność jest z nami. Przygotował nam 

drogę. Widzimy Go po naszej prawej i lewej stronie. Będąc w Stanach 
Zjednoczonych, wydawało się, że nie możemy opuścić głodnych dusz. 

Wydawało się, że wołają o chleb życia. W Anglii znajdujemy to samo. 
Mogliśmy dotykać tylko tu i tam, ale gdziekolwiek szliśmy, znajdowaliśmy 

czekające dusze. Jak powiedziały niektóre drogie dusze w Kościele 

anglikańskim: „Zostaliśmy tak bardzo nauczeni i nauczono nas, ale nasze 
dusze po prostu pragną przekroczyć linię wolności i doskonałej miłości”. 

Jeden z ich ministrów powiedział: „Jesteśmy zbyt formalni, potrzebujemy 
mocy Ducha Świętego”. 
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Kiedy rozmawiałem z bratem, moje serce drżało. Powiedział, że odrodzenie 
Welch poszło na marne; kościoły usłyszały muzykę, poczuły moc, sięgnęły 

i próbowały zaszczepić ją w swoich wyznaniach wiary i formalizmie, i 
straciły moc. Przypomniała mi się historia, którą opowiadał nam nasz drogi 

biskup Taylor, o starszej pani, która chciała nauczyć swojego wróbla 
śpiewać jak jej kanarek; więc zamknęła ich oboje w klatce i po kilku dniach 

kanarek stracił całą swoją pieśń i mógł tylko ćwierkać jak wróbel. Niech tak 
będzie w przypadku przebudzenia Welch, niech drogie ci na ulicy Azusa 

przestrzegają, trzymają się pod Krwią, trzymają się Pisma Świętego i niech 
Bóg miłości zetrze szatana pod wasze stopy. Chwalcie Jego Imię, jesteśmy 

więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował i wydał samego 
siebie za nas. 

Dobroć Boża objawiła się nam na tak wiele sposobów, gdy ten wielki statek 
przepływa przez słone głębiny. Dał nam mały kącik w skrajnym przodzie 

statku na górnym pokładzie, gdzie kilku z nas spotyka się razem na studium 
Słowa i na modlitwie. To wspaniałe miejsce. W miłosierdziu Bożym jest 

dobro, takie jak szerokość morza. Po dzisiejszej modlitwie, kiedy stałem na 
tym skrajnym końcu łodzi, patrząc na wschód, zachód, północ i południe, i 

ujrzałem tę spokojną wodę, bez wzburzenia, które zakłócałyby jej spokojne 
łono, wydawało się, że stoimy pośrodku jeden ogromny krąg, woda, jak 

okiem sięgnąć, we wszystkich kierunkach, a jednak On trzyma fale w 
zagłębieniu dłoni, a ten wielki Bóg jest miłością, a nawet włosy na naszej 

głowie są policzone,i żaden wróbel nie upadł na ziemię bez Jego uwagi, a 
On zna nas wszystkich po imieniu. 

Wierzymy, że nasz przyjazd do Afryki będzie błogosławiony dla innych. 

Kochamy was wszystkich i jesteście bardzo w naszych modlitwach. Prosimy 
was wszystkich o modlitwę za nas, abyśmy byli wierni i pokorni aż do 

śmierci. Spodziewamy się zobaczyć wielu z Was z ulicy Azusa w naszej 
branży. Niech Bóg pokoju strzeże was wszystkich aż do swego pojawienia 
się. - Samuel J. Mead, Lincoln Station, Caconda, Benguella, Afryka. 

 

CHWAŁA! 

Co to jest chwała? chodź, powiedz mi teraz, 
gdzie mogę się udać, aby znaleźć jego odcień; 

Co mogę zrobić i powiedz mi, jak 
zrozumieć, co jest prawdziwą chwałą? 

Pośród całej chwały świata, 

jest chwała czysta i jasna, 

To nie jest ani przepych, ani moc, ani słowo, 
Ale Jezus w moim sercu, tak drogi. 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

On jest Chwałą mojej duszy, 
On jest Światłem wszystkich moich dróg, 

On jest moim Życiem i doskonałą całością, 
Moją Chwałą teraz i przez wszystkie moje dni. 

Żadnej innej chwały nie będziesz potrzebować, 

niż Ten, w którym żadna noc nie może mieszkać; 
Aniołowie śpiewają, śpiewają i błagają, 

Żadnej innej chwały nie możemy powiedzieć. 

Tak, Jezus jest tutaj moją Chwałą; 

Wewnątrz, dookoła i dookoła, 
Na ziemi, w niebie, zawsze blisko; 

Tak, On jest moim radosnym wytworem Chwały. 

Drodzy święci Boga, w którym mieszka, 
upewnijcie się , że On ma pierwszeństwo we 

wszystkim, co myślimy, robimy lub mówimy, 
W całym naszym sercu i tym, co mówimy. 

Nie myśl, że Chwała na pewno została zdobyta, 
Kiedy podążamy naszymi samolubnymi drogami, 

Albowiem Chwała spoczywa tylko w Nim, 
któremu wszystko się należy. 

To blask oznacza gwiazdę, 
A ciepło i światło słońca; 

Chociaż tak daleko w niebie, 
chwała ich płynie po ziemi. 

Tak więc Miłość odwieczna oznacza naszego Boga, 

jednocząc wszystkich Jego świętych w jednym, 
Ta Miłość, tak znana w Chrystusie, Panu naszym, 

jest taka sama w ludziach. 

Jedno życie, jedno serce, jeden umysł - Słowo 

Ogłasza, że musimy być tu i teraz; 
Chwała wszystkich chwał słyszanych w 
Chrystusie jest doskonałą jednością. 

-T. Hezmalhalch,       
2341 Fletcher Ave., Indianapolis, Ind. 

 

PRZEKSZTAŁCONY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO. 
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Wydawcy otrzymują Pięćdziesiątnicę, która przekształca gazetę i 
zmienia cały ruch. 

Pozycja żywych węgli została całkowicie zmieniona. Bóg bezbłędnie objawił 
redakcji niebiblijność poglądów, jakie głoszą, i całkowicie się ich wyrzekli. 

Mówienie językami jako dowód Pięćdziesiątnicy było stanowczo przeciwne i 
odrzucane. Artykuł nie sprzeciwiał się mówieniu językami jako takim, ale 

dokonanie rozróżnienia między tym a darem języków wydawało się 
niebiblijnym rozróżnieniem, aby podtrzymać fanatyczną propozycję. Ale 

kiedy dostrzeżono to rozróżnienie i że mówienie językami świadczyło o 
Pięćdziesiątnicy w każdym przypadku, gdy zostało to podane w Biblii, 

wszyscy jednomyślnie przyjęliśmy ten pogląd i natychmiast popadliśmy w 
radość. Dwóch z tych, którzy pracują na mocy tego pisma, otrzymało 

chrzest, a pozostali usilnie starają się o to i jest nadzieja, że uzyskają swoją 
Pięćdziesiątnicę, zanim to dotrze do oczu czytelnika. 

Odtąd gazeta będzie bezwarunkowo zgadzała się z prawdą, że 
Pięćdziesiątnica jest potwierdzona przez mówienie językami, i na zawsze 

będzie jej bronić przed wszystkimi przeciwnikami tego samego i nie 
opublikuje nic sprzecznego z tym. 

Wszystkie artykuły, wypowiedzi i świadectwa zgodne z tym poglądem 

zostaną opublikowane, a wszystkie sprzeczne z nimi zostaną 

odrzucone. Będzie to organ czysto zielonoświątkowy i będzie miejscem 
wytchnienia dla wszystkich, którzy otrzymali chrzest Duchem Świętym w 
rzeczywistości zielonoświątkowej. 

Wszystkie świadectwa tych, którzy go nie mają, ale szukają, zostaną 
opublikowane, a wszyscy, którzy otrzymali chrzest Duchem Świętym, mogą 
od czasu do czasu mieć wolne prawo do jego kolumn. 

Jego nazwa zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stanowiska i zostanie 
nazwana Apostolskim Ewangelem. 

Artykuł będzie wolny od wszelkich reklam, jak dotychczas. Proponujemy 
wydanie czystego papieru lub żadnego. 

Pragniemy, aby wszyscy, którzy przeżywają Pięćdziesiątnicę, modlili się, 
aby rzeczywiście był to organ zielonoświątkowy i robili wszystko, co w 
naszej mocy, aby tak było. 

-Apostolic Evangel, Royston, Ga. 
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Zielone Świątki na północy. 

Ostatnie doniesienie z Portland w stanie Oregon mówiło, że osiemdziesiąt 

osób przyjęło Pięćdziesiątnicę i mówiło językami. Wielu grzeszników zostało 
tam zbawionych. Wielu młodych mężczyzn zostało uratowanych, ale także 

starych. Na spotkanie przyszedł pewien mężczyzna w wieku 

siedemdziesięciu jeden lat, pijak. Powiedział, że tamtej nocy wydawało się, 
że leżało przed nim prześcieradło wypełnione pięknymi różami, a głos 

powiedział do niego: „Wróć do tej misji, a możesz mieć jedną z tych 
róż”. Wrócił, został zbawiony, uświęcony i ochrzczony Duchem Świętym. 

Od 75 do 150 poszukiwaczy było co wieczór przy ołtarzu, a po wezwaniu 

do ołtarza zwolniono słuchaczy. Reporterzy chcieli zostać, ale oczywiście 
nie mogli. Więc zmusili młodego mężczyznę, aby podszedł do ołtarza i 

udawał poszukiwacza, aby usłyszeć od niego o postępowaniu. Podszedł i 
ukląkł z butelką whisky w kieszeni, w wyniku czego został uratowany i nie 

polował na reporterów. Skrzywdził mężczyznę na 20 dolarów. Wyszedł na 

ulicę, znalazł go i przyprowadził na misję. Mężczyzna był tak 
zainteresowany, że nie chciał wracać do domu. On i jego ludzie byli 

zdeklarowanymi chrześcijanami, ale stwierdzili, że nic nie mają. Szukali 
Pana i cała rodzina otrzymała Pięćdziesiątnicę. 

Siostra Florence Crawford była od jakiegoś czasu w domu z Portland do Los 

Angeles, jadąc drogą Oakland i Santa Rosa. Wróciła ponownie na północ 19 
marca. Powiedziała o pracy w Portland: „Nie potrafiłam opisać pracy w 

Portland. Tłumy zostały przepędzone, a drzwi zamknięte, kiedy sala była 
pełna. Padli z krzykiem na podłogę pod mocą Bóg zaszczycił swoje Słowo 

znakami i cudami. Przynieśli wielu chorych i opętanych przez demony z 
daleka i bliska, a Bóg ich uzdrowił. 

„Pod koniec ostatniego nabożeństwa byłem tam, po tym, jak Pan przesłał 
cudowną wiadomość przez brata Ryana, poszukiwacze padali jak umarli, 

grzesznicy zostali zbawieni, wierzący zostali uświęceni i ochrzczeni, i jak 
Bóg uzdrawiał chorych. 

„W Santa Rosa, na pierwszym spotkaniu w niedzielę, moc spadła, zanim 
spotkanie było w połowie. Dwóch przyjęło Pięćdziesiątnicę na zakończenie 

spotkania, dwóch uświęconych i dwóch zbawionych. Pięciu przyjęło tam 
Pięćdziesiątnicę. Prawie wszyscy członkowie zgromadzenia Zstąpił kościół 

baptystów. Niektórzy stwierdzili, że nigdy nie nawrócili się i musieli zacząć 
od początku, a następnie zostać zbawieni i uświęceni. Niektórzy z nich 

otrzymali chrzest Duchem Świętym ”. - Florence Crawford, adres domowy, 
149 E. Ave. 53, Los Angeles, Cal. 

 

ŚWIADECTWO GŁOSICIELA MINNESOTA. 
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Los Angeles, Kalifornia, 5 marca 1907. 

„Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan” (Izajasz 43: 10-12). 

Kiedy w 21. roku życia byłem głęboko przekonany o swoich grzechach, 
szukałem i znalazłem przebaczenie Boga przez naszego Zbawiciela Jezusa 

Chrystusa i naprawdę wierzyłem, że Jego drogocenna Krew została 

przelana na moją duszę, aby zmyć moje grzechy . Ale podobnie jak wielu 
innych, wkrótce straciłem jasne dowody mojej akceptacji przez Boga, ale 

nie cofnąłem się całkowicie ani nie wróciłem do grzechu, ponieważ 
kochałem lud Boży i lubiłem chodzić na zebrania, na których czasami Pan 

mnie błogosławił. Ale w roku 1881, na spotkaniu modlitewnym, Pan 
wyraźnie wyznaczył mnie na wolność i ustanowił w usprawiedliwionej 

relacji, w której trwałem około roku, kiedy Pan chwalebnie poświęcił moją 
duszę. 

Od tego czasu miałem wiele namaszczeń Duchem Świętym i podobnie jak 

inni święci ludzie myśleli, że przyjąłem chrzest Duchem Świętym. Kiedy 

więc przybyłem do Azusa Street Mission, byłem całkiem pewien trzech 
rzeczy, a mianowicie; że już przyjąłem chrzest Duchem Świętym; Po 

drugie, że mógłbym postawić tych ludzi prosto z biblijnego punktu widzenia, 
jeśli chodzi o ich poglądy na temat mówienia językami, będącego biblijnym 

dowodem otrzymania Ducha Świętego; Po trzecie, wierzyłem, że Bóg da mi 
rozeznanie duchów, abym wiedział, czy to dzieło pochodzi od Boga. 

W niedzielę 10 lutego miałem zaszczyt siedzieć w środku zgromadzenia w 

Azusa Street Mission, niedaleko stanowiska kaznodziei. W miarę postępów 
spotkania przekonałem się, że Bóg jest tam z potężną mocą i że jest to 

rzeczywiście dzieło Ducha Świętego, i że ten lud miał w życiu 

chrześcijańskim doświadczenie, którego ja nie osiągnąłem. Przekonało 
mnie nie tyle mówienie językami, co niebiańskie namaszczenie, które 

spoczęło na wielu, o czym świadczyli i jak przez nich śpiewał Duch Święty, 
ku budowaniu innych, i chcę to wyznać przed spotkaniem. zamknięte Byłem 

głodny Boga. Pan pozwolił mi wyraźnie zobaczyć, że ma dla mnie coś więcej 
i że chciał, abym został, aż zostanie obdarzony mocą z wysoka. 

Zacząłem schodzić przed Panem, głód wzmagał się z dnia na dzień i 

wzmagał się, tak że wołałem z głębi duszy językiem Pisma Świętego: „Jak 
jeleń dyszy po strumieniach wody, tak dyszy moją duszę za Tobą, Boże. " 

Po około dwóch tygodniach, gorliwie szukając przy ołtarzu i w tajemnej 

modlitwie, innymi sposobami, jak prowadził Duch Święty, 25 lutego Pan 
ochrzcił mnie Duchem Świętym i ogniem i przemówił przeze mnie w 

nieznanym języku jako Duch wydał wypowiedź (biblijny dowód chrztu 
Duchem Świętym) Dz. Ap. 2: 4; Marka 16:17; Dz 10:45, 46; 19: 6. 

Niektórzy mogą zadać pytanie: Cóż miałeś więcej niż przed przyjęciem 

Pięćdziesiątnicy? Mam o wiele większą swobodę i Boskie namaszczenie 
nade mną w postępowaniu z duszami, aw moim życiu pojawił się przelew 
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miłości i radości z głęboko zakorzenionym pokojem zaszczepionym w głębi 
mojej duszy, coś niewyrażalnego i nie do opisania. Bogu Ojcu, Synowi i 
Duchowi Świętemu niech będzie chwała i chwała na wieki 

-HL Blake, Ruthton, Minn. 

 
Święty spokój nie oznacza zamykania ust i nie chwalenia Boga. To znaczy, 

że Duch ucisza całe ciało. Pan jest w Swojej świętej świątyni i niech przed 
Nim zamilknie wszelkie ciało. Ta cisza pozwoli Duchowi na wychwalanie, 

okrzyki i śpiew. Jest to święty spokój w niebie, kiedy chwała jest jak głos 
„wielu wód” i „potężnych grzmotów”. (Obj. 19: 6) Chcemy tego świętego 

spokoju przez cały czas, więc przyzwyczaimy się do nieba, zanim tam 
dotrzemy. 

 
Kiedy jesteśmy uświęceni, mamy Ducha Świętego, który świadczy, że 
Chrystus jest ukoronowany i intronizowany wewnątrz. Mamy Go, który 

wydaje owoce Ducha; ale kiedy jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, 
On przychodzi ze swoimi darami. 

 

ŚWIĘTYCH BIBLIJNY LIDER SZKOŁY 
PRZYJMUJE Pięćdziesiątnica 

 

Bracie. Levi R. Lupton, który ma szkołę biblijną w Alliance w 

stanie Ohio, przedstawia swoje doświadczenie z okazji 
Pięćdziesiątnicy. 

Szabat, 30 listopada, był dniem, którego szukałem. Przez dziewięć dni i 

kilka nocy byłem gorliwym i niestrudzonym poszukiwaczem, czekając na 

moją osobistą Pięćdziesiątnicę, a każdy dzień oczekiwania przynosił 
dodatkowy głód i utwierdzał mnie w przekonaniu, że jestem na właściwej 

linii i że Bóg jest bardzo zadowolony obrany kurs. A jednak przeszedłem 
przez jedne z najciemniejszych konfliktów z diabłem, jakich kiedykolwiek 

doświadczyłem. To właśnie w akcie ukrzyżowania Syn Boży zawołał całą 
mocą swego istnienia: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił?”. Umiłowany czytelniku, kiedy zrozumiesz to, o czym mówię, 
zdobędziesz światło na niektóre rzeczy, których nigdy wcześniej nie miałeś, 
i będziesz w posiadaniu tego, czego nigdy nie miałeś. 

Nabożeństwo tego ranka zostało otwarte o godzinie 10, w obecności od 

trzydziestu do czterdziestu osób. Wkrótce poszliśmy na modlitwę. Jeszcze 
raz z wielką powagą opowiedziałem Bogu o głodzie mojej duszy i o tym, jak 

chciałem być napełniony Duchem Świętym i błogosławić niebo na zawsze, 
tym razem On wysłuchał i wkrótce znalazłem się na podłodze pod Jego 
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łaskawą mocą , gdzie pozostałem przez dziewięć godzin. W tym miejscu 
jestem bardzo świadomy, że słowa zawodzą w próbie opisania tego, co się 

wydarzyło. Właściwie nigdy nie spodziewam się, że będę mógł powiedzieć 
wiele o tym, co Bóg zrobił dla mnie przy tej okazji. Moja modlitwa tego 

ranka polegała na poświęceniu mojego ciała, jakiego nigdy wcześniej nie 
rozumiałem. Tak, moje ciało. Wziąłem to członek po członku, mówiąc Bogu, 

że chcę, aby go posiąść, aby używać go jak nigdy wcześniej. Wziął mnie za 
słowo i naprawdę wziął w posiadanie.Stałem się wtedy zupełnie bezradny i 

przez pewien czas całe moje ciało stało się zimne i nie mogłem się ruszyć 
nawet do tego stopnia, że przez krótki czas nie mogłem mrugnąć okiem. 

Byłem jednak doskonale przytomny i spokojny w duszy i umyśle. Po jakichś 
trzech godzinach moc Boża opuściła moje ciało, z wyjątkiem ramion i 

ramion, które pozostawały sztywne przez cały czas, gdy leżałem na 
podłodze. Po około czterech godzinach zacząłem mówić innymi językami. 

Drogi Pan wziął moje szczęki i narządy głosowe i poruszył nimi na swój 
własny, szczególny sposób, o czym świadczyło wielu z tych, którzy stali 

obok. W międzyczasie uświadomiłem sobie, jak nigdy w przeszłości nie 
wiedziałem, co to znaczy być gliną w rękach garncarza i czego inni nigdy 

nie mogą dowiedzieć się eksperymentalnie, dopóki całkowicie nie poddadzą 
się Bogu za ten sam cel. 

Mam uzasadnione powody, by wierzyć, że On mnie wziął i przemówił przeze 
mnie w wielu różnych językach. Otrzymałem wiele wiadomości dla ludzi w 

sposób osobisty i pozwolono mi zinterpretować wiele rzeczy, o których 
mówiłem. W tym czasie chciałbym, aby było dobrze zrozumiane, że nie 

szukałem daru języków, ale daru Ducha Świętego, otwartego na każdy z 
obiecanych darów (Kor. 12: 7-11), które On uznał za stosowne obdarzyć 

mnie i upodobało Mu się dać mi dar języków. Z czcią mówię, że od tamtej 
pory mogę dowolnie mówić językami, a mimo to traktuję to jak świętą 
ufność. 

Ponadto chciałbym stwierdzić, że w czasie, gdy znajdowałem się pod mocą 

Bożą, miałem inne niezwykłe objawienia, których nie mogę teraz 
opowiedzieć. 

 

WZROST PRACY. 

Ta praca wydaje się rosnąć w siłę, pomimo wszelkich wysiłków 
samozwańczych krytyków i antagonistów. Pisarz nie ma wątpliwości, że 

brat Seymour ma więcej mocy u Boga i więcej mocy od Boga niż wszyscy 
jego krytycy w mieście i poza nim. Jego siła tkwi w świadomej słabości i 

uniżeniu przed Bogiem; i dopóki zachowa tę postawę, moc Boża bez 
wątpienia będzie przez niego nadal przepływała. 
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Drżymy z powodu niektórych naszych przyjaciół, którzy twierdzą, że Bóg 
im objawił, że „cała ta praca pochodzi od diabła”. 

Nie możemy, dogmatycznie twierdzić, że osoby te nie otrzymały 

objawienia; ale jesteśmy całkowicie pewni, że takie objawienie nie 
pochodziło od Boga. Wszechmocny jedną ręką nie zburzy tego, co zbuduje 

drugą. Szatan nie jest w akcji ratunkowej; nie prowadzi też swoich 
naśladowców do wywyższania odkupieńczej krwi Chrystusa ani nie napełnia 

ludzi pragnieniem i pasją zbawienia dusz. Nigdy nie widzieliśmy Chrystusa 
bardziej wywyższonego niż w Azusa Mission. Przypisywanie tej pracy 

szatanowi wydaje się być bardzo podobne do przypisywania dzieła 

Chrystusa dokonanego w mocy Ducha Belzebubowi. Drżymy z powodu 
wszystkich, którzy podjęli taką pochopną decyzję. Niech Bóg w swoim 

wielkim miłosierdziu pomoże im zmienić tę decyzję i dotrzeć do miejsca, w 
którym może dać im równowartość tego, co daje wielu w misji Azusa Street. 

-AS Worrell in Gospel Witness. 

 

Krew pokonuje wszystkie siły piekła. Po tym, jak otrzymamy moc Ducha 

Świętego w naszych duszach, tak samo potrzebujemy Krwi, ponieważ Krew 

przynosi życie i słodycz. Dopóki żyjemy pod Krwią, będziemy mieć życie i 
będziemy zachowani, a sama słodycz nieba będzie na nas spryskiwana, ale 

w chwili, gdy wyjdziemy spod Krwi, będziemy zupełnie inną osobą. Możesz 
powiedzieć, kiedy ludzie żyją pod krwią. Jest słodycz, spokój, radość, 

szczęście, odpoczynek i wszystkie owoce Ducha, ale zostawcie krew, a 
uczynki ciała na pewno się ujawnią. 

 
Strona 6 
 

WIARA APOSTOLSKA 

 

ŚWIADECTWA UZDROWIENIA. 

„Kiedy otworzyłem Twój list i przeczytałem go, taka fala chwały zalała moją 
duszę. Kiedy położyłem chusteczkę na czole, otrzymałem tak wyraźne 

świadectwo, że praca została wykonana, mój mąż również dostał świadka. 
O jakże chwalę Boga za wielkiego Lekarza, który może wyleczyć wszystkie 
choroby. " -Viney McNall, Mt. Repose, Ohio. 

„Przyjęła chusteczkę w porządku, a Bóg zesłał na nas dwie wyraźne fale 

mocy. Pani dochodziła do siebie od jakiegoś czasu i pomagało jej nałożenie 
chusteczki. Cała chwała Bogu, który wykonuje tę pracę. nie ma lekarstwa, 
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ale jest uzdrowiony przez wiarę. Alleluja! " 
-SA, Morrisburg, Ont. 

Kobieta w Santa Cruz szła ulicą z paczkami narkotyków w rękach, które 

właśnie kupiła w aptece, kiedy minęła spotkanie wiary apostolskiej i coś jej 
powiedziało: „Wejdź na tę małą misję, a ty zostanie uzdrowiony. " Modlili 

się za chorych. Siostra ta bardzo cierpiała na reumatyzm, ale została 
natychmiast uzdrowiona. Została uświęcona i stara się o chrzest. 

„Drodzy w Chrystusie: -Piszę wam, aby wam powiedzieć, że Bóg uzdrowił 
mnie, zanim chusteczka wróciła do mnie. O chwalcie Jego drogie imię na 

zawsze”. 
-Pani. AL Werhan, Box 175, Lamont, Okla. 

Siostra z Minneapolis jechała do szpitala na operację, która miała 

kosztować 60 dolarów. Mówi, że Pan rozmawiał z nią i powiedział jej, że 
jeśli wyśle te pieniądze do Azusa Mission, On ją uzdrowi. Zrobiła to, 

prosząc, aby można go było użyć do wysłania tam ochrzczonego 

pracownika Ducha Świętego, a Pan ją uzdrowił. Dzięki Bogu za wspaniałego 
Lekarza. Pisze od tego czasu: „Pan ochrzcił mnie Duchem Świętym i 

nieznanymi językami. Widziałam Boga w koronie na Swojej głowie i zstąpił 
na mnie rozszczepione języki ognia i dostałam się pod moc Bożą”. -Pani. 

Ferman, 320 Cedar Ave., So., 
Minneapolis, Minn. 

„Cieszymy się dzisiaj z wyraźnej demonstracji mocy naszego Boga. 

Zaledwie dwa tygodnie temu zostaliśmy wezwani do modlitwy za panią 
tutaj, która była beznadziejnie szalona przez dwa miesiące temu. Miała 

zostać zabrana do azylu w Stockton dnia Poniedziałek, 11 lutego, ale 

odmówiono modlitwę, założono ręce i nasz błogosławiony Bóg ją uzdrowił. 
Kiedy władze przybyły z lekarzami, aby ją zabrać, szalony duch wyszedł. 

Była odziana przy zdrowych zmysłach. Chwała Bogu. Praca została 
wykonana, zanim udało nam się przejść przez modlitwę. Powiedziała mi 

dzisiaj, że pierwszą rzeczą, o której wiedziała, że jest chora, było 
znalezienie mojej żony i siebie modlących się za nią. „O”, powiedziała, „taki 

ciężar został zdjęty z mojego serca. Wydawało mi się, że coś miażdżyło ze 
mnie całe moje życie, ale Twoje modlitwy podniosły ten ciężar, który 

zniknął i nigdy nie wrócił.chwalcie Boga na zawsze. ”Wm. Davis, 
Sacramento, Cal. 

„Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, w jaki sposób Pan wyleczył mnie z 
nieuleczalnej choroby trwającej około ośmiu lat i uczynił mnie całkowicie 

zdrowym. Chwała Bogu! Dał mi także rozeznanie duchów, aż mogłem 
zobaczyć epilepsję demony, demony, które dręczyły mnie od tak dawna. 

Pan wysłał siostrę Kennison z Redlands, aby się za mnie modliła, a ona 
przyszła, pościliśmy i modliliśmy się przez około cztery dni. Ciężko 

walczyliśmy z diabłem, ale dzięki Bogu , w końcu odnieśliśmy chwalebne 
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zwycięstwo. Pan także uzdrowił moje oczy po noszeniu okularów przez 
ponad cztery lata i nie znajduję dla nich żadnego pożytku. Chwała Panu! 

Modlono się o mnie wiele razy, ale zawsze przychodziło Nie wierzyłem w to 
doświadczenie zielonoświątkowe i walczyłem z nim, ale gdy tylko je 

szukałem i znalazłem, kazałem im modlić się ze mną i zostałem 
uzdrowiony.Teraz czekam tylko na Pana i spodziewam się, że On mnie 

poprowadzi. Na lądzie czy na morzu, nieważne gdzie, gdzie jest Jezus, tam 
jest raj ”- Margaret Gill, 822 W. Walnut St., Santa Ana, Cal. 

 

GOJENIE: ZDROWIENIE. 

Jezus nadal leczy dzisiaj. W Liście Jakuba 5,13 czytamy o obowiązku 
każdego chorego dziecka Bożego w ciele Chrystusa. Przeczytajmy Jego 

Słowo: „Kto z was cierpi, niech się modli”. Wychwalać Boga! Jezus 

powiedział: „Ludzie powinni zawsze się modlić i nie mdleć”. Ale dzisiaj wiele 
drogich dzieci Bożych zamiast się modlić, zaczyna żałować. Ale słowo Boże 

mówi: „Niech się modli”. A jeśli będziemy posłuszni Jego Słowu, On nas 
uzdrowi. Czytamy w Ps. 107:20, „On posłał Swoje Słowo i uzdrowił ich i 

uwolnił od ich udręk”. Czytamy ponownie w Prz. 4:20, „Synu mój, uważaj 
na moje słowa, nakłoń ucha na moje słowa”. Jezus przemawia mocą Ducha 

Świętego przez br. Salomona każdemu wierzącemu, aby zachował Jego 
cenne Słowo. „Niech nie odchodzą od twoich oczu, strzeż ich w sercu 

twym;bo są życiem dla tych, którzy Go znajdą i zdrowiem dla całego ich 
ciała. ”(margines mówi lekarstwo). 

Czytamy w Ex. 16:26, „Ja jestem Pan, który cię uzdrawia”. Jezus powiedział 
w Jana 3:14: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba 

wywyższyć Syna Człowieczego; aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne”. 

Drodzy umiłowani, widzimy, że przyjmując słowa Jezusa, przynosi ono życie 

nie tylko naszym duszom i duchom, ale także tym ciałom fizycznym. Jego 
słowa są lekarstwem dla naszych ciał przez wiarę. "Wychwalać Boga!" 

Widzimy, że wszyscy apostołowie wierzyli w uzdrawianie ciała i 
praktykowali je, ponieważ było to częścią ich przykazania: „Ucząc ich 

przestrzegać wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem”. Czytamy w Matt. 

10: 1, „A gdy wezwał do siebie swoich uczniów, dał im moc przeciwko 
duchom nieczystym, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkiego 

rodzaju choroby” w imieniu Jezusa z Nazaretu, te rzeczy powinno być 
zrobione. W szóstym wersecie tego samego rozdziału czytamy: „A idąc 

głoście, mówiąc, że bliskie jest królestwo niebieskie, uzdrawiajcie chorych, 
oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie diabły;za 
darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. " 
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Drodzy umiłowani, musimy być posłuszni Bogu. Odkrywamy, że 
apostołowie nauczali i głosili całą doktrynę naszego Pana i Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich 9:33 czytamy: „A Piotr znalazł 
pewnego człowieka imieniem Eneasz, który leżał w swoim łożu od ośmiu lat 

i był sparaliżowany. A Piotr rzekł do niego:„ Jezus Chrystus cię uzdrawia. ”. 
I natychmiast wstał. A wszyscy, którzy mieszkali w Liddzie i Saronie, ujrzeli 
go i zwrócili się do Pana. Chwalcie naszego Boga. 

Drodzy umiłowani, Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. 18. dnia tego 
miesiąca w górnym pokoju misji Azusa była uzdrowiona kobieta, która 

została sparaliżowana w całym prawym boku. Nie mogła poruszyć ręką ani 

stopą. Ale w pięć lub dziesięć minut po modlitwie za nią poprosiliśmy ją, 
aby wstała i zaczęła chodzić, a moc Boża przeszła przez nią, a ona wstała i 

szła. Teraz może chodzić równie dobrze jak zawsze i używać ręki. 
Wychwalać Boga! Alleluja! 

„Był w Joppie pewien uczeń imieniem Tabitha, który w interpretacji zwany 

jest Dorcas. Ta kobieta była pełna dobrych uczynków i jałmużny, które 
czyniła. I stało się w tamtych dniach, że była chora i umarła. Umyli się, 

położyli ją w górnej komnacie, a ponieważ Lidda była blisko Joppy, a 
uczniowie usłyszeli, że Piotr tam jest, wysłali do niego dwóch mężów, 

pragnąc, aby nie zwlekali z przyjściem do nich. Piotr wstał i poszedł z nimi. 

Gdy przyszedł, wnieśli go do górnej komnaty, a wszystkie wdowy stały przy 
nim, płacząc (płacząc) i pokazując płaszcze i szaty, które Dorcas uszyła, 
gdy była z nimi. " 

Zobaczcie to ciało świętych stojących wokół zwłok, płaczących, ponieważ 
ich ukochana osoba odeszła. Ale O, aby zobaczyć ich wiarę tak doskonałą 

w Ewangelii, że wierzyli, że Piotr miał dar wiary nawet do wykonania tego 
samego dzieła, które jego Mistrz wykonał przy grobie Łazarza. O drodzy 

święci, mamy tak wiele w tej cennej Ewangelii - nie tylko jest moc zbawienia 
od grzechu, moc uzdrawiania naszych ciał i moc chrztu Duchem Świętym, 

ale ma moc wskrzeszenia nas z martwych. Chwała Bogu! Kiedy Marta 

spotkała Jezusa i powiedziała do Niego: „Gdybyś tu był, mój brat nie 
umarł”. (J 11, 22) wyraziła swoją wiarę tymi słowami: „Ale wiem, że nawet 

teraz, o cokolwiek poprosisz Boga, da ci to Bóg”. Kiedy Jezus ujrzał jej 
wiarę, po wypowiedzeniu tych słów, rzekł do niej: "Twój brat 

zmartwychwstanie. ”Tak więc te drogocenne wdowy, które stały przy ciele 
Dorkas, miały taką samą, udoskonaloną wiarę w siebie. Jak Piotr był z 

Panem Jezusem na wielkich spotkaniach uzdrawiających, a nawet w 
domach, w których wskrzeszał umarłych, wierzyli i wierzyli, że Dorcas 

powstanie z martwych. Chwalcie naszego Boga! Uwierzyli bowiem 
poleceniu, które dał Pan Jezus: „Uzdrawiaj chorych, wskrzeszaj umarłych, 

oczyszczaj trędowatych”. I nauczali i praktykowali wszystko co do 
joty.Uwierzyli bowiem poleceniu, które dał Pan Jezus: „Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych”. I uczyli i 
ćwiczyli wszystko co do joty.Uwierzyli bowiem poleceniu, które dał Pan 
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Jezus: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych”. I uczyli i ćwiczyli wszystko co do joty. 

Drodzy bliscy, musimy sprostać standardowi. Nie zatrzymujmy się, ale 

dążmy do doskonałości, aż osiągniemy standard wiary, która kiedyś została 
przekazana świętym. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 
w nią wierzy. Chwała naszemu Bogu! Alleluja! 

 

Na tym świecie nie ma nic słodszego, wyższego i świętszego niż uświęcenie. 
Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy dla uświęconej duszy, dającym 

moc głoszenia Ewangelii Chrystusa i mocą do pójścia na stos. Pieczętuje 
was na dzień odkupienia, abyście byli gotowi na spotkanie z Panem 

Jezusem o północy lub w dowolnym czasie, ponieważ macie oliwę w swoim 
naczyniu z lampą. Jesteście uczestnikami Ducha Świętego w chrzcie 

zielonoświątkowym, tak jak byliście uczestnikami Pana Jezusa Chrystusa w 
uświęceniu. Stajesz się uczestnikiem wiecznego Ducha Bożego podczas 

chrztu Duchem Świętym. Jezus był Bogiem, zanim przyjął chrzest, został 

uświęcony i posłany na świat, ale nie mógł jednak kontynuować swojej 
wielkiej misji, walcząc z połączonymi siłami piekła, dopóki nie przyjął chrztu 

Duchem Świętym. Gdyby tego potrzebował,o ile bardziej my jako Jego 
słudzy powinniśmy dostać to samo. 

 

„A sam Bóg pokoju poświęci was całkowicie, i proszę Boga, aby cały wasz 

duch, dusza i ciało były zachowane bez winy na przyjście Pana”. Duch modlił 
się za nas, abyśmy mogli uświęcić ciała, więc powinniśmy spodziewać się 

czystych ciał, aż do przyjścia Jezusa, aby świętość Boża mogła wypływać z 
nas bardziej doskonale niż kiedykolwiek wcześniej. Gdyby oblubienica 

Chrystusa, Jego ciało, było masą chorób, wyglądałoby to tak, jakby wypadł 
z interesu i musielibyśmy poprosić lekarzy, aby Mu pomogli. Ale nie 

potrzebujemy lekarza, aby pomóc Chrystusowi uzdrowić Jego ciało. Mamy 
takie samo prawo do czczenia ran Jezusa, jak do czczenia Jego Krwi na 

krzyżu. „Jego ranami jesteście uzdrowieni”. To jest błogosławione 
zbawienie, które daje nam ciało wolne od chorób,abyśmy mogli być 

doskonałym pomnikiem Jego prawdy i świadkami uzdrowienia i uświęcenia 
naszego ciała, duszy i ducha. Och, błogosławiona pokuta niesie ze sobą tak 
wiele. 

 

ZNAKI JEGO PRZYJŚCIA. 

Pojawiło się pytanie: skąd wiemy, że Pan przyjdzie wkrótce i jakie są znaki 
Jego przyjścia? 
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W Ewangelii Mateusza 24 czytamy, gdzie uczniowie zapytali Jezusa: „Jaki 
będzie znak Twojego przyjścia i końca świata?” A Jezus powiedział: 

„Baczcie, aby was nikt nie zwodził, bo wielu przyjdzie w moim imieniu i 
powie:„ Ja jestem Chrystus ”i wielu w błąd wprowadzą. I usłyszycie o 

wojnach i wieściach wojennych. Baczcie, abyście nie byli. zmartwiony, bo 
to wszystko musi się stać, ale jeszcze nie koniec, bo powstanie naród 

przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i nastanie głód, zarazy i 
trzęsienia ziemi w różnych miejscach, to wszystko jest początkiem boleści. 

" Te rzeczy muszą najpierw przyjść na wszystkie narody. Z pewnością są 
prawdziwymi znakami przyjścia Pana naszego Jezusa. Chwalcie Jego święte 
imię! 

Wtedy wydadzą was na udrękę i zabiją; przez wzgląd na moje imię 

będziecie w nienawiści od wszystkich narodów. I wtedy wielu będzie 
zgorszonych i będą się wzajemnie zdradzać i nawzajem nienawidzić. I wielu 

fałszywych proroków powstanie i wielu zwiodą. A ponieważ nieprawość się 
rozmnoży, miłość wielu oziębnie. " To prawda. Odkrywamy, że z powodu 

niegodziwości mężczyźni i kobiety stopniowo tracą swoją pierwszą miłość; 
następnie odpadają; po trzecie, ukrzyżowali Chrystusa, a po czwarte, 

wystawili Go na jawny wstyd. Niech Bóg pomoże nam zobaczyć, że żyjemy 
w wypełnianiu znaków czasu. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie 
zbawiony. 

Jezus mówił dalej: „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całym 

świecie na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec”. 
Powiedział również w Ewangelii Łukasza 21:28: „Kiedy to się stanie, 

spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie”. Więc 
kiedy widzimy, jak te rzeczy się dzieją; wojny i pogłoski o wojnach, 

powstanie narodu przeciwko narodowi, głód, zarazy i trzęsienia ziemi, 
wiemy, że są one znakami Jego przyjścia. 

W Księdze Daniela 12: 4 czytamy również, że w dniach ostatecznych: 

„Wielu będzie biegać tam iz powrotem, a wiedza wzrośnie”. Odnajdujemy 

teraz ducha niepokoju wśród narodów i wśród ludzi na całym świecie. 
Bieganie tam iz powrotem w pociągach kolejowych i na statkach, 

przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego. Widzimy także 
wspaniałe odkrycia i wynalazki, samochody elektryczne podłączone do 

prądu i poruszające się z dużą prędkością, telegraf, telefon i telegrafię 
bezprzewodową, dzięki którym wiadomości są przenoszone z prędkością 
błyskawicy na cały świat. 

W Nahum, 2: 3-4, czytamy o dniu Jego przygotowania: „Rydwany będą z 
płonącymi pochodniami w dniu Jego przygotowania, a jodły będą potwornie 

wstrząśnięte. Rydwany będą szaleć na ulicach Będą bić się jedni o drugich 

na szerokich drogach; będą wyglądać jak pochodnie, będą biec jak 
błyskawice. " W dzisiejszych czasach pociągi jeżdżą z prędkością od 60 do 

90 mil na godzinę, a gdy przejeżdżają, potrząsają ziemią, a drzewa nawet 
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kłaniają się pociągom, gdy przejeżdżają. Widzimy również, jak proroctwo 
Nahuma spełnia się w samochodach, które można zobaczyć we wszystkich 

naszych miastach. To rydwany, które szaleją po ulicach i przepychają się 
nawzajem na szerokich drogach. Biegną w nocy z jasnymi światłami „jak 

pochodnie” i z mocą elektryczności, która jest taka, jak 
„błyskawice”.Widzimy więc, że proroctwo spisane tysiące lat temu przez 

proroka teraz się wypełniło i mówi nam, że jest to dzień Jego 
przygotowania. Niech Bóg pomoże nam zobaczyć, że przyjście naszego 
Pana jest bliskie. 

Również Jezus dał nam znak swego przyjścia w przypowieści o drzewie 

figowym, Łukasza 21: 29-32: „Oto drzewo figowe i wszystkie drzewa; kiedy 
teraz wypuszczają, widzicie i znacie samych siebie tego lata jest już blisko. 

Podobnie, gdy ujrzycie, jak to się dzieje, wiedzcie, że bliskie jest królestwo 
Boże. Zaprawdę, powiadam wam: To pokolenie nie przeminie, aż się 

wszystko wypełni. " Jezus, mówiąc o drzewie figowym wypuszczającym 
swój pączek, mówi o Żydach, ponieważ byli oni Bożym drzewem figowym, 

które zostało zasadzone w Jego winnicy. W marcu 11 czytamy: „A widząc 
drzewo figowe z daleka mające liście, przyszedł, gdyby mógł coś na nim 

znaleźć. A kiedy do niego doszedł, nie znalazł nic poza liśćmi; bo czas fig 
jeszcze nie był. A Jezus odpowiedział i rzekł: „Nikt nie będzie jadł z ciebie 

owocu na wieki.„To przekleństwo figowego drzewa było typem odrzucenia 
Żydów, ponieważ odrzucili Chrystusa. Oni więc mieli nie wydawać żadnego 

owocu, aż nadejdzie wiek pogan. Żyjemy teraz w końcu wieku pogan. Żydzi 
ponownie wydadzą owoc jako lud Boży, Jego drzewo figowe. Widzimy teraz 

oznaki pączkowania drzewa figowego. Jezus powiedział w Mat. 24: „Teraz 

nauczcie się przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego gałąź jest jeszcze 
krucha i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak więc wy, kiedy 

zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko nawet u drzwi, to znaczy 
wiedzcie, że Jego przyjście jest bliskie. Przekonujemy się, że Żydzi, o 

których mówił, powinni znowu odskoczyć. a kiedy zaczną pączkować, 
będzie to znak Jego przyjścia.To przekleństwo drzewa figowego było 

obrazem odrzucenia Żydów, ponieważ odrzucili Chrystusa. Nie mieli więc 
wydawać owocu, aż nadejdzie wiek pogański. Żyjemy teraz u schyłku wieku 

pogan. Żydzi ponownie wydadzą owoc jako lud Boży, Jego drzewo figowe. 
Widzimy teraz oznaki pączkowania drzewa figowego. Jezus powiedział w 

Matt. 24: „Teraz nauczcie się przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego 
gałąź jest jeszcze krucha i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. 

Podobnie wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, nawet 
o godzinie. drzwi, to znaczy wiedz, że Jego przyjście jest blisko. 

Odkrywamy, że Żydzi, o których mówił, powinni znowu odejść, a kiedy 

zaczęli pączkować, byłby to znak Jego przyjścia.To przekleństwo drzewa 
figowego było obrazem odrzucenia Żydów, ponieważ odrzucili Chrystusa. 

Nie mieli więc wydawać owocu, aż nadejdzie wiek pogański. Żyjemy teraz 
u schyłku wieku pogan. Żydzi ponownie wydadzą owoc jako lud Boży, Jego 

drzewo figowe. Widzimy teraz oznaki pączkowania drzewa figowego. Jezus 
powiedział w Matt. 24: „Teraz nauczcie się przypowieści o drzewie figowym. 
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Kiedy jego gałąź jest jeszcze krucha i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża 
się lato. Podobnie wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest 

blisko, nawet o godzinie. drzwi, to znaczy wiedz, że Jego przyjście jest 
blisko. Odkrywamy, że Żydzi, o których mówił, powinni znowu odejść, a 

kiedy zaczęli pączkować, byłby to znak Jego przyjścia.Nie mieli więc 
wydawać owocu, aż nadejdzie wiek pogański. Żyjemy teraz u schyłku wieku 

pogan. Żydzi ponownie wydadzą owoc jako lud Boży, Jego drzewo figowe. 
Widzimy teraz oznaki pączkowania drzewa figowego. Jezus powiedział w 

Matt. 24: „Teraz nauczcie się przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego 
gałąź jest jeszcze krucha i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. 

Podobnie wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, nawet 
o godzinie. drzwi, to znaczy wiedz, że Jego przyjście jest blisko. 

Odkrywamy, że Żydzi, o których mówił, powinni znowu odejść, a kiedy 
zaczęli pączkować, byłby to znak Jego przyjścia.Nie mieli więc wydawać 

owocu, aż nadejdzie wiek pogański. Żyjemy teraz u schyłku wieku pogan. 

Żydzi ponownie wydadzą owoc jako lud Boży, Jego drzewo figowe. Widzimy 
teraz oznaki pączkowania drzewa figowego. Jezus powiedział w Matt. 24: 

„Teraz nauczcie się przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego gałąź jest 
jeszcze krucha i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. Podobnie 

wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, nawet o 
godzinie. drzwi, to znaczy wiedz, że Jego przyjście jest blisko. Odkrywamy, 

że Żydzi, o których mówił, powinni znowu odejść, a kiedy zaczęli 
pączkować, byłby to znak Jego przyjścia.Jego drzewo figowe. Widzimy teraz 

oznaki pączkowania drzewa figowego. Jezus powiedział w Matt. 24: „Teraz 
nauczcie się przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego gałąź jest jeszcze 

krucha i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. Podobnie wy, kiedy 
zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, nawet o godzinie. drzwi, 

to znaczy wiedz, że Jego przyjście jest blisko. Odkrywamy, że Żydzi, o 
których mówił, powinni znowu odejść, a kiedy zaczęli pączkować, byłby to 

znak Jego przyjścia.Jego drzewo figowe. Widzimy teraz oznaki pączkowania 

drzewa figowego. Jezus powiedział w Matt. 24: „Teraz nauczcie się 
przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego gałąź jest jeszcze krucha i 

wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. Podobnie wy, kiedy 
zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, nawet o godzinie. drzwi, 

to znaczy wiedz, że Jego przyjście jest blisko. Odkrywamy, że Żydzi, o 
których mówił, powinni znowu odejść, a kiedy zaczęli pączkować, byłby to 

znak Jego przyjścia.Odkrywamy, że Żydzi, o których mówił, powinni znowu 
odejść, a kiedy zaczęli pączkować, byłby to znak Jego 

przyjścia.Odkrywamy, że Żydzi, o których mówił, powinni znowu odejść, a 
kiedy zaczęli pączkować, byłby to znak Jego przyjścia. 

W Ewangelii Łukasza 21:32 mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: To 
pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko spełni”. Jakie pokolenie? Żydzi. 

Stwierdzamy, że nie zabrakło im. To najmniej mieszani ludzie na całej 
ziemi. Nie przeminęli jako odrębni ludzie i nie przejdą, aż się to wszystko 

spełni. Jego obietnice są prawdziwe i pewne. Alleluja! Widzimy w nich 
oznaki nowego życia, gdy gromadzą się z powrotem do Palestyny, dokąd 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

teraz idą tysiącami i mogą wkrótce ponownie stać się narodem. Mają środki 
na zakup Palestyny i czynią wszelkie przygotowania do odbudowy świątyni 

w Jerozolimie. Również Bóg sprawia, że ich przeklęta ziemia zakwitnie jak 
róża i przyniesie obfite owoce. W kraju tym przywrócono poziom opadów i 

stał się on bardzo produktywny.Żyjemy więc w czasach, kiedy drzewo 
figowe wyrosło, a Jezus powiedział nam, że powinniśmy przez to wiedzieć, 

że królestwo Boże jest blisko. „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowo nie 
przeminie”. 

Kolejny dowód, który znajdujemy w czasach orzeźwienia, które teraz mamy 

przed obecnością Pana. „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy 

były zmyte, gdy nadejdą przed Panem czasy pokrzepienia. I ześle wam 
Jezusa Chrystusa, który wcześniej był wam zwiastowany, którego niebo ma 

przyjąć. Aż do czasu naprawienia wszystkiego, co Bóg mówił przez usta 
wszystkich swoich świętych proroków od początku świata. " Dz 3,19. 

Dziękujemy Bogu za odświeżające czasy, czasy restytucji, kiedy Bóg 
przywraca kościół z powrotem do światła, mocy i chwały, a on znów staje 
się płonącym i lśniącym światłem dla tego świata. 

Bracie. Jakub mówi: „Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. 
Oto rolnik oczekuje drogocennego owocu ziemi i ma do niego długą 

cierpliwość, aż otrzymacie wczesny i późniejszy deszcz” Jak. 5: 7. Wczesny 

deszcz, który zesłał Bóg, miał miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, wczesnym 
rankiem wieku apostolskiego, który jest wylaniem Ducha. A w tych 

ostatnich dniach On zsyła orzeźwiające czasy, późniejszy deszcz, kolejną 
Pięćdziesiątnicę. Błogosławcie Jego święte imię! 

W Palestynie, aby zebrać plony, potrzebowali dwóch deszczy. Kiedy ziemia 

została rozbita, a ziarno zostało zasiane, Bóg zesłał wczesny deszcz, aby 
plony mogły wzrosnąć. Posłał także ten ostatni deszcz, aby doprowadzić go 

do doskonałości, aby był gotowy do żniwa. A teraz wylewa na kościół późny 
deszcz, chrzest Duchem Świętym i ogniem. Otrzymujemy Pięćdziesiątnicę, 

mówiąc językami, tak jak Duch wypowiada, a cuda i znaki wciąż 

następują. Chwała naszemu Bogu! Bądźcie cierpliwi, bracia, umocnijcie 
serca, bo zbliża się przyjście Pana. 

 

ISTNIEJE W TYM COŚ DLA JEZUSA. 

Jako kaznodzieja świętości wierzyłem, interpretując Pismo Święte, że 
zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Ale dzięki słuchaniu Słowa i 

badaniu Pisma Świętego odkryłem, że przyjąłem uświęcenie i namaszczenie 
Duchem Świętym jako chrzest Duchem Świętym. A gdy zostałem 

przywieziony do Los Angeles w Kalifornii przez tajemniczą opatrzność ręką 
Pana, znalazłem się wśród ludu Bożego w misji Azusa Street. Widziałem 

rzeczywistość i widziałem podróbkę, pszenicę i plewy. Powiedziałem do 
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Pana: Nie widzę w tym żadnej chwały dla Ciebie. I wrócił do mnie głos, 
mówiąc: dopóki nadal będziesz widzieć brak innych, nie mogę ci pokazać 

twojego braku. Potem wziąłem swoją Biblię i poszedłem sam na sam z 
Panem, bo miałem dość siebie i nie chciałem słyszeć głosu nikogo poza 

Jezusem.A po tym, jak spędziłem z Nim całą noc, przyszedłem następnego 
dnia na zebrania i słuchałem świadectw według Pism, które przeczytałem, 

oraz tych, którzy mówili językami. Głos Pana powiedział do mnie: „Jest w 
tym coś dla Jezusa”. Odpowiedziałem: Cóż, Panie, jeśli jest w tym coś dla 

Jezusa, chcę tego wszystkiego, bo moje życie nie jest mi przyjemne, chyba 
że dla Jego chwały. Kiedy to uczyniłem, wstałem i poszedłem do ołtarz i 

ukorzyłem się u stóp tych, z którymi Pan zdawał się tak cudownie 
postąpić.Panie, jeśli jest w tym coś dla Jezusa, chcę tego wszystkiego, 

ponieważ moje życie nie sprawia mi przyjemności, z wyjątkiem Jego 
chwały. Kiedy to uczyniłem, wstałem i poszedłem do ołtarza, i upokorzyłem 

się stopy tych, z którymi Pan zdawał się tak cudownie postąpić.Panie, jeśli 

jest w tym coś dla Jezusa, chcę tego wszystkiego, ponieważ moje życie nie 
sprawia mi przyjemności, z wyjątkiem Jego chwały. Kiedy to uczyniłem, 

wstałem i poszedłem do ołtarza, i upokorzyłem się stopy tych, z którymi 
Pan zdawał się tak cudownie postąpić. 

A kiedy porzuciłem swój umysł i wszystko, o czym myślałem, że wiedziałem 

o uświęceniu i chrzcie Duchem Świętym, Duch Święty w cudowny sposób 
objawił mi Chrystusa, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. W tej 

osobliwej manifestacji stwierdziłem, że śpiewam „Pocieszyciel przyszedł” w 
nieznanych językach. Wtedy Chrystus objawił mi się na krzyżu; po czym 

ponownie zaniósł mnie do Pisma Świętego, aby utwierdzić we mnie 

świadectwo Ducha Świętego, Ew. Marka 16: 6, 17. Duch pokazał mi, że 
Biblia jest zamysłem Bożym. Zapisał Swoje myśli i zostawił je w zapisie i 

nie powinniśmy myśleć wbrew Jego myślom. Przyjąłem to i wiedziałem, że 
język, w którym mówiłem, był dowodem chrztu Duchem 
Świętym. Dzieje. 2: 4,10. 46; 1 Kor. 12:10. 

-JOT. Jeter, adres domowy 3101 Wolf St., Little Rock, Ark. 

 

Prawdziwa Pięćdziesiątnica, która była ukryta przez wszystkie te stulecia, 
Pan oddaje ziemi za pośrednictwem prawdziwych pokornych ludzi, którzy 

nie mają lepszego rozsądku niż wierzyć Bogu. Ale wielu jest jak Nikodem, 
który mówi: „Jak to się może stać?” Ale nie możesz tego wytłumaczyć, 

musisz wierzyć Bogu. Człowiek rodzi się odwrócony plecami do Boga, a 
jedyną drogą do tego jest narodziny z Ducha przez krew Kalwarii. 

Następnie, gdy jesteśmy uświęceni i oczyszczeni, Ojciec ma nie tylko owoce 
Ducha, ale także cenne dary, prezenty dla nas. Wielu nie wie, że Ojciec ma 

dary dla swojego ludu. Wyprzedają swoje pierworództwo. Teraz, kiedy Pan 

wchodzi i nas uświęca, tchnie w nas wiarę, która bije diabła. „To jest 
zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wasza wiara”. Jeśli masz tę 
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wiarę,możesz domagać się każdej obietnicy Bożej, każdej stopy ziemi w 
Chrystusie Jezusie. Niech Bóg pomoże nam walczyć o każdą stopę ziemi, 
każdą wysokość i głębokość w Jego miłości. 

 
strona 7 

WIARA APOSTOLSKA 

 

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM. 

Drogi w Chrystusie, który szuka chrztu Duchem Świętym; nie szukajcie 

języków, ale obietnicy Ojca i módlcie się o chrzest Duchem Świętym, a Bóg 
wrzuci języki zgodnie z Dz 2: 4. 

W Dziejach Apostolskich 1: 4,5 czytamy: „Zgromadziwszy się razem z nimi, 

rozkazał im, aby nie wychodzili z Jerozolimy, ale czekali na obietnicę Ojca, 
który, jak mówi On, słyszeliście o mnie. prawdziwie ochrzczeni wodą, ale 
za niedługo zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. " 

Ta obietnica Ojca była głoszona uczniom przez Jana Chrzciciela. Jezus 

przypomniał uczniom o chrzcie, który Jan głosił im za życia. W Anglii 
znajdujemy to samo. Math. 3:11. Jan, ostrzegając Żydów i faryzeuszy 

przed grzechem i obłudą, głosił naukę o chrzcie Duchem Świętym. Najpierw 
powiedział: „Wydajcie więc owoce godne pokuty”. Bóg wysyła Swoich 

drogocennych sług, aby głosili ludziom pokutę, odwrócili ich od grzechów i 
sprawili, że dokonają restytucji stosownie do ich możliwości, uwierzą w 
Pana Jezusa Chrystusa i zostaną zbawieni. Chwała Bogu! 

A potem muszą zostać uświęceni drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa, 

ponieważ On mówi w Ewangelii Jana 17: 15-19: „Nie modlę się, abyś ich 
zabrał ze świata, ale abyś ich zachował od złego. nie są ze świata, tak jak 

ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest 
prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I ze 

względu na nich Uświęcam Siebie, aby i oni byli uświęceni przez prawdę. " 
Bóg chce, aby Jego lud był uświęcony, ponieważ mówi ponownie po Hebr. 

13:12, „Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał 
bez bramy. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, dźwigając Jego hańbę”. 

Następnie Jezus nauczał uczniów, aby zostali w Jerozolimie. Byli Mu 
posłuszni i czekali na obietnicę Ojca. „A kiedy w pełni nadszedł dzień 

Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na jednym miejscu. I nagle z 
nieba rozległ się szum, jakby gwałtowny, potężny wiatr, i wypełnił cały 

dom, w którym przebywali. ukazały się im rozszczepione języki jak z ognia 
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i usiadł na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i 
zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch im mówił. " Dz 2: 1-4. 

Wiatr jest zawsze typowy dla Ducha lub życia. „I wypełniło cały dom, w 

którym siedzieli”. Nadeszły rzeki zbawienia i wypełniły całe miejsce, a 
wszyscy zostali zanurzeni lub ochrzczeni w Duchu Świętym. Wychwalać 
Boga! 

„I ukazały się im rozszczepione języki jakby z ognia”. Umiłowani, kiedy 

przyjmiemy chrzest Duchem Świętym i ogniem, z pewnością będziemy 
mówić językami tak, jak Duch wymawia. Nie szukamy języków, ale 

szukamy chrztu Duchem Świętym i ogniem. A kiedy ją otrzymamy, 
zostaniemy tak napełnieni Duchem Świętym, że On Sam przemówi w mocy 
Ducha. 

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch dawał”. Teraz, umiłowani, nie troszczcie się 

zbytnio o mówienie językami, ale pozwólcie Duchowi Świętemu dać wam 

mowę, a ona przyjdzie równie swobodnie, jak powietrze, którym 
oddychamy. To nic wymyślonego, ale pochodzi z serca. „Sercem wierzy się 

ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”. Kiedy więc pojawia 
się życie Ducha Świętego, usta otwierają się mocą Ducha w sercu. Chwała 
Bogu! 

„Mieszkali w Jerozolimie Żydzi, pobożni mężowie, ze wszystkich narodów 
pod niebem. A kiedy rozległ się ten hałas, zbiegli się tłumy i byli zdumieni, 

bo każdy słyszał, jak mówili w swoim własnym języku. wszyscy byli 
zdumieni i zdumieni, mówiąc między sobą: "Oto nie wszyscy, którzy mówią, 

są Galilejczykami. A jak słyszymy, że każdy człowiek mówi w naszym 
własnym języku, w którym się urodziliśmy?" Dzieje. 2: 5-8. 

Umiłowani, jeśli nie znasz języka, którym mówisz, nie zastanawiaj się nad 
tym, bo Pan nie obiecał nam, że powie nam, jakim językiem mówimy, ale 
obiecał nam tłumaczenie tego, co mówimy. 

Starając się o chrzest, najpierw uzyskaj w duszy jasne, zdecydowane 

świadectwo, że masz w sobie Chrystusa, który przebywa w Tobie. Wtedy 
nie będzie żadnych problemów z przyjęciem chrztu zielonoświątkowego 

przez wiarę w naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponieważ jest 
to darmowy dar, który przychodzi bez skruchy. Błogosławcie Jego święte 
imię! -WJ.S. 

 

ŚWIADKOWIE EWANGELISTYCZNE 
TENNESSEE. 
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„Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą”. W imieniu moim diabły 
wypędzają; nowymi językami będą mówić; wezmą węże; a jeśli piją 

jakąkolwiek śmiertelną rzecz, nie zaszkodzi im; na chorych ręce włożą, a 
wyzdrowieją ”(Marka 16:17, 18). 

Miałem w sercu fałszywą interpretację dotyczącą mówienia językami. Nie 

wziąłem tego dosłownie tak, jak uczyniłem: „Będą wkładać ręce na chorych 
i wyzdrowieć”. Bóg przez lata dawał mi wiedzę o uzdrawianiu i cudownie 

działał ze mną i wiele przypadków chorób zostało uwolnionych. 
Zinterpretowałem mówienie językami jako oznaczające, że przestaliśmy 

bluźnić itd. Ale kiedy dotarłem do miejsca, w którym głodny i spragniony 

Boga, zgodziłem się na Jego Słowo, zobaczyłem, że nie potrzebujemy tej 
interpretacji, że jedyna powodem, dla którego nie podobało nam się 

mówienie językami, było to, że tego nie akceptowaliśmy. Wtedy poczułem, 
że doszedłem do końca siebie. Opiekowałem się pastorem nad wieloma 

stadami daleko i blisko, a jednak byłem tak głodny i spragniony. Pan 
pokazał mi pokorę Jezusa.Jak przyszedł i stawił się do chrztu razem z 

resztą. Widziałem, że nie powinienem być ponad moim Mistrzem. Gdyby 
potrzebował Ducha Świętego, ja potrzebowałem go, aby pełnić wolę Bożą, 
a Jezus dałby mi lepsze pocieszenie dla mojego własnego serca. 

Aby uwolnić moje ręce od wszystkiego, Pan pokazał mi, jak Mojżesz 

troszczył się o owce Jethro na pustyni. Zobaczył krzak ognia, a Bóg zwrócił 
Jego uwagę i postawił go na ziemi, aby mógł z Nim rozmawiać. Pokazał mi, 

jak uczniowie porzucili sieci, a nawet gdy otrzymali zlecenie, zatrzymał ich, 
aby zostali w Jerozolimie, aby mogli otrzymać obietnicę. 

W głębi serca pragnąłem przyjechać do Los Angeles. Głosiłem mojemu 

ludowi Pięćdziesiątnicę, a oni byli jej głodni. Kiedy przybyłem, nie było to 
dla mnie dziwne, gdyż Pan pokazał mi to w wizji. Poszedłem do ołtarza, a 

Pan położył przede mną przypowieść: Gdybyś miał się pobrać, czy byłbyś 
smutny? Powiedziałem, że nie, kiedy miałem się ożenić, byłem zadowolony. 

Następnie pokazał mi, że to małżeństwo z Chrystusem. Gdyby było we mnie 

coś niedoskonałego, On by to naprawił i mimo wszystko poślubił mnie. 
Wtedy moja wiara została ugruntowana i mocno trzymała się obietnicy. 

Kiedy podniosłem się z ołtarza i usiadłem, utknąłem w Jezusie, a Duch 

Święty zajął się mną. Podporządkowałem się Mu doskonale i zgodziłem się 
z Nim. Potem zacząłem śpiewać piosenkę w nieznanych językach i było to 

najsłodsze, gdy On śpiewał tę piosenkę przeze mnie. Miał nade mną pełną 
władzę. Pozwalam Mu mieć swoje usta i wszystko. Potem wydawało się, że 

stałem pod krzyżem i słyszałem Jego jęki, umierające jęki Jezusa i 
jęknąłem. To nie był mój głos, ale głos mojego Ukochanego, który 

słyszałem we mnie. Kiedy to skończył, ponownie zaczął śpiewać nieznanymi 

językami. Kiedy śpiew ustał, poczułem tę całkowitą śmierć, to było moje 
życie, ale była to dla mnie całkowita śmierć. Kiedy to skończył, pozwoliłem 

Mu podnieść moje ręce, a one odpoczęły równie łatwo w górę, jak w 
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dół.Potem włączył radość z tego. Zaczął mnie podnosić. Byłem bierny w 
Jego rękach, nic nie zamierzałem zrobić. Słyszałem ludzi, ale nic mi nie 

przeszkadzało. Przyszło do mnie: „Przykazuję wam, córki jerozolimskie, 
abyście nie budzili ani nie budzili mojego Umiłowanego, aż On zechce”. SS 

8: 4. Podniósł mnie na nogi, a potem światło nieba padło na mnie i wdarło 
się we mnie, wypełniając mnie. Potem Bóg przejął kontrolę nad moim 

językiem i zacząłem głosić w językach. Nie mogłem zmienić języka. Chwała 
Boża wypełniła świątynię. Gesty moich rąk i ruchy mojego ciała były Jego. 

O, to było cudowne i dziękuję Bogu, że dał mi go na swój sposób. Taki 
nieopisany spokój i cisza przeszły przez całe moje ciało i do samego mózgu 

i są tam od tamtego czasu. - CH MasonNie zamierzałem nic zrobić. 
Słyszałem ludzi, ale nic mi nie przeszkadzało. Przyszło do mnie: „Przykazuję 

wam, córki jerozolimskie, abyście nie budzili ani nie budzili mojego 
Umiłowanego, aż On zechce”. SS 8: 4. Podniósł mnie na nogi, a potem 

światło nieba padło na mnie i wdarło się we mnie, wypełniając mnie. Potem 

Bóg przejął kontrolę nad moim językiem i zacząłem głosić w językach. Nie 
mogłem zmienić języka. Chwała Boża wypełniła świątynię. Gesty moich rąk 

i ruchy mojego ciała były Jego. O, to było cudowne i dziękuję Bogu, że dał 
mi go na swój sposób. Taki nieopisany spokój i cisza przeszły przez całe 

moje ciało i do samego mózgu i są tam od tamtego czasu. - CH MasonNie 
zamierzałem nic zrobić. Słyszałem ludzi, ale nic mi nie przeszkadzało. 

Przyszło do mnie: „Przykazuję wam, córki jerozolimskie, abyście nie budzili 
ani nie budzili mojego Umiłowanego, aż On zechce”. SS 8: 4. Podniósł mnie 

na nogi, a potem światło nieba padło na mnie i wdarło się we mnie, 
wypełniając mnie. Potem Bóg przejął kontrolę nad moim językiem i 

zacząłem głosić w językach. Nie mogłem zmienić języka. Chwała Boża 
wypełniła świątynię. Gesty moich rąk i ruchy mojego ciała były Jego. O, to 

było cudowne i dziękuję Bogu, że dał mi go na swój sposób. Taki nieopisany 
spokój i cisza przeszły przez całe moje ciało i do samego mózgu i są tam 

od tamtego czasu. - CH MasonO córki jerozolimskie, abyście nie budzili ani 

nie budzili mojego Umiłowanego, dopóki nie zechce. ”SS 8: 4. Podniósł 
mnie na nogi, a wtedy światło nieba spadło na mnie i wdarło się we mnie, 

wypełniając mnie. Wtedy Bóg przejął kontrolę. mego języka i poszedłem 
głosić w językach. Nie mogłem zmienić języka. Chwała Boga wypełniła 

świątynię. Gesty moich rąk i ruchy mego ciała były Jego. O to było cudowne 
i dziękuję Bogu za to, że go dał do mnie na swój sposób. Taki nieopisany 

spokój i cisza przeszły przez moje ciało i do samego mózgu i od tamtej pory 
był tam. - CH MasonO córki jerozolimskie, abyście nie budzili ani nie budzili 

mojego Umiłowanego, dopóki nie zechce. ”SS 8: 4. Podniósł mnie na nogi, 
a wtedy światło nieba spadło na mnie i wdarło się we mnie, wypełniając 

mnie. Wtedy Bóg przejął kontrolę. mego języka i poszedłem głosić w 
językach. Nie mogłem zmienić języka. Chwała Boga wypełniła świątynię. 

Gesty moich rąk i ruchy mego ciała były Jego. O to było cudowne i dziękuję 
Bogu za to, że go dał do mnie na swój sposób. Taki nieopisany spokój i 

cisza przeszły przez moje ciało i do samego mózgu i od tamtej pory był 

tam. - CH MasonNie mogłem zmienić języka. Chwała Boża wypełniła 
świątynię. Gesty moich rąk i ruchy mojego ciała były Jego. O, to było 
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cudowne i dziękuję Bogu, że dał mi go na swój sposób. Taki nieopisany 
spokój i cisza przeszły przez całe moje ciało i do samego mózgu i są tam 

od tamtego czasu. - CH MasonNie mogłem zmienić języka. Chwała Boża 
wypełniła świątynię. Gesty moich rąk i ruchy mojego ciała były Jego. O, to 

było cudowne i dziękuję Bogu, że dał mi go na swój sposób. Taki nieopisany 
spokój i cisza przeszły przez całe moje ciało i do samego mózgu i są tam 
od tamtego czasu. - CH Mason 

609 Stephens Ave., Memphis, Tenn. 

 

WIADOMOŚCI W JĘZYKACH 
INTERPRETOWANE. 

„Duch zstępuje z potężną mocą na swój lud. Spójrz teraz na Jezusa i 
otrzymuj od Niego. O Jezus jest moim Wszechmogącym Królem. Spójrz w 

twarz Jezusa i zobacz tego wielkiego Zbawiciela. On jest dla mnie czymś 
więcej niż całym światem. Jezus jest całkowicie piękny. Chwała i cześć 
wieńczą Go. Oddaj cześć temu wspaniałemu Zbawicielowi ”. 

„Ci, którzy siedzieli w ciemności, ujrzeli wielkie światło, a tym, którzy 

siedzieli w dolinie cienia śmierci, powstało światło. Jezus jest dzisiaj taki 
sam, jakim był w dawnych czasach. On uzdrowi ciało, oczyści z grzechu i 

udziel chrztu Duchem Świętym. On prowadzi do życia w światłości. Jest 
wolność dla wszystkich, którzy chcą uniknąć mocy wroga. Szukajcie Go 

teraz. Przyjdź. Bóg przyszedł na świat, aby szukać i szukać oprócz tego, co 
zginęło. Odkupił nas Swoją drogocenną Krwią. " 

 

ZACHOWANE I ZAMKNIĘTE. 

Krew Jezusa Chrystusa osładza człowieka. Nie możemy mieć wiele zaufania 

do religii, która nie sprawia, że człowiek jest słodki. Jeśli jest zazdrość lub 
widoczne są jakiekolwiek uczynki ciała, diabeł musiał się wślizgnąć. To 

zbawienie cię osładza, sezonuje i chroni. Wiesz, że zachować coś znaczy 
zachować. Aby zachować mleko, należy umyć naczynie, a czasem je opalać. 

Wtedy dobrze jest napełnić słodkim mlekiem, a kiedy chcesz się napić, 
idziesz do spiżarni i wylewasz, ao jakie to dobre. 

Tak więc Pan oczyszcza naczynia i czyni je słodkimi i czystymi. Następnie 

napełnia ich Swoją świętą miłością, która zapewnia im zbawienie i 
uświęcenie. Nie mógł włożyć go do brudnego naczynia. Pan oczyścił 

naczynia, a twoja dusza jest naczyniem. On oczyszcza z wszelkiej 

nieprawości, a potem wlewa olej. A kiedy napełnia cię oliwą, wysyła cię, 
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abyś głosił Jego cenne Słowo. Dzięki temu olejowi jesteśmy czyste, słodkie 
i zakonserwowane. On również pieczętuje was Duchem Świętym Boga aż 

do dnia Odkupienia. Ef. 4:30. Pieczętuje cię, aby nic nie dostało się do 
środka, co byłoby kwaśne lub zgorzkniałe. Kiedy jesteśmy posłuszni Słowu 

Bożemu, żaden grzech nie może wejść, ponieważ Krew nas zachowuje, a 
Chrystus zasiada na tronie. Diabeł jest na zewnątrz. Chrystus kołysze 

swoim berłem sprawiedliwości i prawdziwej świętości i utrzymuje to miejsce 
w czystości. 

 
Pan wylewa Ducha Świętego na nasze dusze, aby dać nam moc do 

wywyższenia zmartwychwstałego Zbawiciela. 

 

CO ZROBIŁ WIELKANOC DLA JEDNEJ 
RODZINY. 

Osiem lat temu pokazano mi, że jest dla nas coś więcej niż 

usprawiedliwienie i uświęcenie; uczniowie mieli moc, którą ja musiałem 
mieć. Znajdując się na stanowisku, na którym byłem, jako superintendent 

misji krajowych i zagranicznych w Winnipeg w Kanadzie, stutysięcznym 
mieście, z pewnością odczułem brak mocy. Zostałem powołany przez Boga, 

abym zrezygnował z mojej działalności, która była dla mnie warta co 
najmniej pięć lub sześć tysięcy rocznie. Pan miał dla mnie więcej, niż 

posiadałem wtedy; Doszedłem do punktu, w którym musiałem mieć 
wszystko, co Bóg miał dla mnie. 

Gdy zdecydowałem się zająć kościołem i zaproponowanym mi obwodem, 
Pan przemówił do mnie i powiedział: „Musisz pojechać do Los Angeles i 

zabrać całą swoją rodzinę”. Potem przemówił do mojej drogiej żony i 
powiedział: „Przygotuj się i idź ze swoim mężem”. Tuż przed wyjazdem 

pociągiem do Los Angeles przyjaciel podał mi kopię wiary apostolskiej. 
Byłem bardzo zainteresowany i byłem zdeterminowany, aby zobaczyć na 

własne oczy, ale z myślą, że mówienie językami pochodzi od diabła i 
zamierzam zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby to stłumić. Po prawie 

3500 milach dotarliśmy do Los Angeles w niedzielny poranek 29 listopada. 
Zostawiłem rodzinę w hotelu i razem z synem wyruszyłem na poszukiwania 

Azusa Mission. Kiedy ja tam byłem przez krótki czas, pewna pani wstała i 

zeznawała, a moc Boża spadła na nią i zaczęła drżeć.Widziałem 
wystarczająco dużo Bożego dzieła w moim doświadczeniu, aby wiedzieć, 

kiedy On działa. Natychmiast opuściłem swoje miejsce, podszedłem i 
stanąłem obok niej. Oczywiście pokazałem się jako szpieg, ale nie 

przeszkadzało mi to, ponieważ obiecałem kilku ludziom Bożym przed 
opuszczeniem Manitoby, że sporządzę raport z tej pracy i dam im znać, czy 

pochodzi od Boga, czy od diabła. Cóż, chwała Bogu, po tym, jak ta siostra 
drżała przez kilka minut, zaczęła mówić do mnie w nieznanym języku i ku 

mojemu zdziwieniu, po wypowiedzeniu kilku zdań, przemówiła po 
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angielsku, tłumacząc to, co ona powiedziany. I Duch natychmiast zmienił 
jej język z powrotem na nieznany język. W ten sposób długo mówiła i 

tłumaczyła. Chwała Bogu za przekonującą moc.podszedł i stanął obok niej. 
Oczywiście pokazałem się jako szpieg, ale nie przeszkadzało mi to, 

ponieważ obiecałem kilku ludziom Bożym przed opuszczeniem Manitoby, że 
sporządzę raport z tej pracy i dam im znać, czy pochodzi od Boga, czy od 

diabła. Cóż, chwała Bogu, po tym, jak ta siostra drżała przez kilka minut, 
zaczęła mówić do mnie w nieznanym języku i ku mojemu zdziwieniu, po 

wypowiedzeniu kilku zdań, przemówiła po angielsku, tłumacząc to, co ona 
powiedziany. I Duch natychmiast zmienił jej język z powrotem na nieznany 

język. W ten sposób długo mówiła i tłumaczyła. Chwała Bogu za 
przekonującą moc.podszedł i stanął obok niej. Oczywiście pokazałem się 

jako szpieg, ale nie przeszkadzało mi to, ponieważ obiecałem kilku ludziom 
Bożym przed opuszczeniem Manitoby, że sporządzę raport z tej pracy i dam 

im znać, czy pochodzi od Boga, czy od diabła. Cóż, chwała Bogu, po tym, 

jak ta siostra drżała przez kilka minut, zaczęła mówić do mnie w nieznanym 
języku i ku mojemu zdziwieniu, po wypowiedzeniu kilku zdań, przemówiła 

po angielsku, tłumacząc to, co ona powiedziany. I Duch natychmiast zmienił 
jej język z powrotem na nieznany język. W ten sposób długo mówiła i 

tłumaczyła. Chwała Bogu za przekonującą moc.s ludzie przed 
opuszczeniem Manitoby, żebym sporządził raport z tej pracy i poinformował 

ich, czy była to Bóg, czy diabeł. Cóż, chwała Bogu, po tym, jak ta siostra 
drżała przez kilka minut, zaczęła mówić do mnie w nieznanym języku i ku 

mojemu zdziwieniu, po wypowiedzeniu kilku zdań, przemówiła po 
angielsku, tłumacząc to, co ona powiedziany. I Duch natychmiast zmienił 

jej język z powrotem na nieznany język. W ten sposób długo mówiła i 
tłumaczyła. Chwała Bogu za przekonującą moc.s ludzie przed 

opuszczeniem Manitoby, żebym sporządził raport z tej pracy i poinformował 
ich, czy była to Bóg, czy diabeł. Cóż, chwała Bogu, po tym, jak ta siostra 

drżała przez kilka minut, zaczęła mówić do mnie w nieznanym języku i ku 

mojemu zdziwieniu, po wypowiedzeniu kilku zdań, przemówiła po 
angielsku, tłumacząc to, co ona powiedziany. I Duch natychmiast zmienił 

jej język z powrotem na nieznany język. W ten sposób długo mówiła i 
tłumaczyła. Chwała Bogu za przekonującą moc.I Duch natychmiast zmienił 

jej język z powrotem na nieznany język. W ten sposób długo mówiła i 
tłumaczyła. Chwała Bogu za przekonującą moc.I Duch natychmiast zmienił 

jej język z powrotem na nieznany język. W ten sposób długo mówiła i 
tłumaczyła. Chwała Bogu za przekonującą moc. 

Mój syn i ja wyszliśmy z pokoju, a kiedy wyszliśmy, powiedział: „Cóż, tato, 

co o tym myślisz?”. Powiedziałem: „Nie wiem, ale to wiem, moc jest w tym 
miejscu, a Duch Boży opanował tę kobietę”. 

Moja żona i ja chodziliśmy na zebrania i wkrótce poczuliśmy prawdziwy głód 
wspaniałego daru, jaki Bóg ma dla nas, swojego ludu. Ponieważ jest we 

mnie sporo szkockiej, muszę być głęboko przekonany, zanim się poddam. 
Znając część różnych języków indyjskich i dialektów handlowych 
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używanych w całej Kanadzie, powiedziałem: „Teraz Boże, jeśli chcesz mnie 
przekonać że jeśli z was, po prostu pozwólcie niektórym chrześcijanom 

mówić językiem, który rozumiem ”. Chwała Jego imieniu. Myślałem, że 
weźmie kogoś, kogo nie znałem, a potem będę musiał się dowiedzieć, czy 

kiedykolwiek tam był; ale zamiast tego wziął młodą damę z tego samego 
miejsca, z którego pochodzę, i poddał ją władzy, dał jej dar 

zielonoświątkowy i kazał śpiewać indyjską piosenkę, którą znałem od 
dzieciństwa i wiedziałem, że nigdy nie była bliżej niż 1,200 mil od Indian i 

nikt go nigdy nie uczył. Następnie zmieniła się na inny nieznany język, który 
później okazał się językiem ormiańskim. Po kilku chwilach mówienia w tym 

języku zwróciła moją uwagę znakami, gdy jej angielski zniknął, na 
pobliskiego Ormianina, który był bardzo zainteresowany tym, co mówi. 

Podszedłem do niego i zapytałem, czy rozumie, co mówi. Odpowiedział: 
„Nie mówię twoim językiem, ale ta pani mówi moim językiem i mówi mi o 

Jezusie”. Pot spłynął na mężczyznę jak paciorki i zaczął drżeć; i to był 

sposób na jego nawrócenie. Chwała Bogu, to właśnie czynią języki.Po kilku 
chwilach mówienia w tym języku zwróciła moją uwagę znakami, gdy jej 

angielski zniknął, na pobliskiego Ormianina, który był bardzo 
zainteresowany tym, co mówi. Podszedłem do niego i zapytałem, czy 

rozumie, co mówi. Odpowiedział: „Nie mówię twoim językiem, ale ta pani 
mówi moim językiem i mówi mi o Jezusie”. Pot spłynął na mężczyznę jak 

paciorki i zaczął drżeć; i to był sposób na jego nawrócenie. Chwała Bogu, 
to właśnie czynią języki.Po kilku chwilach mówienia w tym języku zwróciła 

moją uwagę znakami, gdy jej angielski zniknął, na pobliskiego Ormianina, 
który był bardzo zainteresowany tym, co mówi. Podszedłem do niego i 

zapytałem, czy rozumie, co mówi. Odpowiedział: „Nie mówię twoim 
językiem, ale ta pani mówi moim językiem i mówi mi o Jezusie”. Pot spłynął 

na mężczyznę jak paciorki i zaczął drżeć; i to był sposób na jego 
nawrócenie. Chwała Bogu, to właśnie czynią języki.ale ta pani mówi moim 

językiem i mówi mi o Jezusie. ”Pot spłynął na mężczyznę jak paciorki i 

zaczął drżeć, a to był sposób jego nawrócenia. Chwała Bogu, to czynią 
języki.ale ta pani mówi moim językiem i mówi mi o Jezusie. ”Pot spłynął na 

mężczyznę jak paciorki i zaczął drżeć, a to był sposób jego nawrócenia. 
Chwała Bogu, to czynią języki. 

Poprosiłem wtedy Pana, aby przekonał moją żonę i dał jej to, jeśli to dla 

mnie. I nie trwało długo, zanim poważnie zajęła się tą sprawą i Bóg 
doprowadził ją do końca, otworzył niebo i pozwolił, by obiecany dar upadł, 

a ona zaczęła mówić nieznanymi językami. Myślałem, że nigdy nie 
widziałem jej tak szczęśliwej i chwały Bogu, ona wciąż jest szczęśliwa. 

Byłem bardzo głodny i byłem zdeterminowany, aby go mieć, więc wszedłem 
do środka ze wszystkich sił. Ale ku mojemu zdziwieniu stwierdziłem, że nie 

byłem tak wysoko na szczycie, jak myślałem. Dowiedziałem się, że nie 
miałem doświadczenia uświęcenia i że w oczach Boga byłam daleko od życia 

uświęconego życia. Patrząc na życie innych, którzy to wyznawali, 
usprawiedliwiałem się myśląc, że porównuję z ich doświadczeniem, ale nie 
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tego chciał Bóg. Musiałem być czysty i czysty w Jego oczach. Z pomocą 
życzliwych przyjaciół, miłości Bożej i jednego drogiego świętego, który 

wstawiał się za mną przez trzynaście godzin leżąc na ziemi, uświadomiłem 
sobie, że mam rodzinę między mną a Bogiem i myślę więcej o nich niż o 

Nim , a także posiadanie wielu innych rzeczy w sposobie, w jaki zwykła 
uświęcona osoba może nie myśleć za wiele.Teraz, kiedy wyrzuciłem z serca 

całego siebie i resztę śmieci, Bóg dał mi świadectwo ku mojej pełnej 
satysfakcji. Wiedziałem, że mam czyste serce. Chwała Bogu. Alleluja dla 

Jego imienia. Czy jesteś tam, czytelniku? Jeśli nie, przekopuj się, aż stara 
natura Adama i korzenie goryczy znikną z drogi. Wtedy On tchnie na ciebie 
i otrzymasz Ducha Świętego. 

Zostałem i modliłem się, a po około dziewięciu dniach On ochrzcił mnie 

Duchem Świętym i dał mi biblijne dowody mówienia i śpiewania językami. 
Ponad pół godziny odebrano mi język i Bóg użył mnie tak, jak uznał za 

stosowne. Co więcej, odkąd tu przybyłem, Pan zabrał moją małą 
dziewczynkę, zaledwie jedenaście lat, zbawił ją, uświęcił i ochrzcił Duchem 

Świętym, a ona teraz mówi w sześciu lub siedmiu różnych językach, z 
których dwa zostały zinterpretowane , Hiszpański i łacina. Któregoś dnia, 

kiedy składała swoje świadectwo w misji Azusa, Duch przemówił przez nią 
prostym, wyraźnym językiem łacińskim. W tym samym czasie podniosła 

rękę i wskazała palcem prosto na nieznajomego, zawołała go jego własnym 
imieniem i kazała mu zejść na dół na wielkie spotkanie i opowiedzieć o 

swoim doświadczeniu:idźcie i głoście Ewangelię Chrystusa. Teraz był to 
wykształcony człowiek, który głosił niewierność przez 19 lat i przemawiał 

na jednym spotkaniu aż do 7 000 ludzi, którzy zapłacili po 50 centów za 

słuchanie go. Po prostu załamał się i zszedł na dół, zabierając ze sobą 
dziecko. Opowiedział swoją historię, mówiąc: „To dziecko głosiło mi 

kazania, a ze wszystkich kazań, jakie kiedykolwiek słyszałem, było 
najpotężniejsze”. Oświadczył, że jest gotów iść i głosić Jezusa, upadł na 

kolana i zaczął szukać Boga.a ze wszystkich kazań, jakie kiedykolwiek 
słyszałem, było najpotężniejsze. ”Oświadczył, że jest gotów iść i głosić 

Jezusa, upadł na kolana i zaczął szukać Boga.a ze wszystkich kazań, jakie 
kiedykolwiek słyszałem, było najpotężniejsze. ”Oświadczył, że jest gotów 
iść i głosić Jezusa, upadł na kolana i zaczął szukać Boga. 

A jednak ludzie powiedzą: „Do czego służy język?” To jeden z przykładów, 

chodzę na te spotkania od prawie trzech miesięcy i przez ten czas nie było 
dnia, aby coś się nie wydarzyło poprzez interpretację języków lub kogoś 

obecnego, kto zrozumiał, co zostało powiedziane, co przekonało kogoś i 
zaczął szukać Boga. 

Co więcej, Pan pochwycił mojego najstarszego chłopca, mającego 

szesnaście lat, który był krnąbrnym chłopcem i zaciekle walczył z oznakami 
języków; ocalił go, uświęcił i ochrzcił Duchem Świętym, przemówił przez 

niego nieznanymi językami i wezwał do głoszenia Ewangelii. Chwała 
Bogu. Dzięki niech będą Jego świętemu imieniu za to, co zrobił dla mnie i 
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mojej rodziny, odkąd tu przybyłem. Nie wiem, jak Go wystarczająco 
chwalić. 

-RJ Scott, Supt. Misje krajowe i zagraniczne, Winnipeg. 

 

ŚWIĘTY GŁOSICIEL, KTÓRY PRZYJMUŁ SIĘ 
WIELKIEJ PIĘŚCIĄ. 

422 Citizen's National Bank Bldg., 
Los Angeles, Cal. 

Wiem, że kiedy naprawdę żałowałem swoich grzechów i odwróciłem się od 

nich, to Bóg przebaczył mi przez wzgląd na Chrystusa. Dał mi 
błogosławiony dowód, że praca została wykonana. „Wiemy, że przeszliśmy 

ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci”, a „jeśli kto jest w Chrystusie 
Jezusie, jest nowym stworzeniem: stare przeminęło; oto wszystko stało się 

nowe”. W jego sercu wszczepiono nowe życie. Bóg daje nam wszystkie 
dowody, których potrzebujemy, na wszystko, co dla nas robi. 

Kiedy naprawdę nawróciłem się do Boga i cudownie pobłogosławiony przez 
Pana, słyszałem, jak ludzie Świętości nauczali, że Pan uświęci nasze dusze, 

ale nie widziałem, jak to się stało, że Pan nas nie uświęcił, kiedy byliśmy 
nawróceni. Zacząłem więc studiować Słowo Boże i wkrótce przekonałem 

się, że nawracając się, nie zostałem uświęcony. Nie tylko poprzez czytanie 
Słowa, ale także na podstawie świadectw innych, którzy mieli to 

doświadczenie. Ale wiesz, szatan był pod ręką, aby mi powiedzieć, że mogę 
w to wrosnąć, więc starałem się wrosnąć w to doświadczenie i całkowicie 

się nie udało. Ale kiedy złożyłem pełną ofiarę Bogu - wszystko na ołtarzu - 
błogosławiłem Boga, On naprawdę uświęcił moją duszę i dał mi prawdziwy 

dowód; świadectwo Ducha Świętego, że dzieło zostało wykonane, a umysł 
cielesny został zniszczony; i, och, jaki słodki pokój zalał moją 

duszę.Wielokrotnie byłem cudownie namaszczony do dzieła Pana, a kiedy 

usłyszałem o chrzcie Duchem Świętym, o którym niektórzy twierdzili, że 
otrzymali go od czasu uświęcenia, powiedziałem, że nigdy nie zostali 

uświęceni, bo inaczej będą wiedzieć lepiej. Ale zszedłem, żeby zbadać 
sprawę. Kiedy pierwszy raz pojechałem do Azusa Mission, usłyszałem, jak 

brat Seymour głosi Słowo. Powiedział, że uczniowie zostali uświęceni przed 
dniem Pięćdziesiątnicy i oczywiście nie mogłem tego przełknąć, ponieważ 

nie było to zgodne z zasadami i naukami kościoła Świętości, którego byłem 
członkiem. Powiedział nam, abyśmy szukali Słowa, więc zacząłem to robić, 

a Słowo dało mi jasno do zrozumienia, że jego stwierdzenie jest prawdziwe 
i stałem się spragniony więcej Boga. Ale sprawa językowa była dla mnie 

trudnym problemem i wziąłem udział w drugim rozdziale Dziejów 
Apostolskich,i starałem się zharmonizować moje uświęcone doświadczenie 

z doświadczeniem ludzi w dniu Pięćdziesiątnicy, ale nie mogłem ich do tego 
zharmonizować, więc doszedłem do wniosku, że dostali coś, czego ja nie 
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dostałem. Zacząłem wtedy zwlekać i modlić się dzień i noc, i nie 
przestawałem, dopóki nie zostałem cudownie ochrzczony Duchem 

Świętym, a On dał mi błogosławiony dowód, który zawsze następuje, czyli 
mówienie językami. 

Duch Święty przemówił przeze mnie pięcioma różnymi językami od czasu 

mojej Pięćdziesiątnicy, z których część została zinterpretowana. Cieszę się, 
że Pan zna wszystkie języki narodów. 

-WA Miłość. 

 

Pan dał nam w Dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2: 4) prawdziwe doświadczenie 

osobistej Pięćdziesiątnicy i ten standard powinien być przestrzegany aż do 
Jego przyjścia. 

Jednym ze znaków przyjścia Pana jest to, że łączy On wszystkie rasy i 
narody razem i są one wypełnione mocą i chwałą Bożą. Chrzci jednym 

duchem w jedno ciało i tworzy lud, który będzie gotowy na spotkanie z Nim, 
gdy przyjdzie. 

 
Strona 8 
 

WIARA APOSTOLSKA 

 

Świadectwa zielonoświątkowe. 

„Tak się cieszę, że mogę powiedzieć, że otrzymałem moją Pięćdziesiątnicę 
i mówię i śpiewam innymi językami, tak jak Duch daje mi mowę”. 

-Bracie. CG Carr, Dunn, NC 

„Poszłam do Azusa Mission, żeby się pośmiać, ale mała dziewczynka w 
wieku około ośmiu lat wstała i świadczyła o zbawczej mocy Jezusa, a kiedy 

mówiła, Duch Święty przekonał mnie o moich grzechach. Poszłam do 
ołtarza i płakałam do Pana, aby zbawił mnie od grzechu. Teraz mogę być 

świadkiem Jego zbawczej mocy, oczyszczającej mocy i utrzymującej mocy. 
O, jak chwalę Go za zbawienie, oczyszczenie i chrzest Duchem Świętym. 

On dał mi sześć języków. Teraz Bóg powołał mnie do swojej pracy i och, 
jak bardzo lubię Jego służbę. " 

-Mack E. Jonas, Long Beach, Cal. 
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„Od 26 lat staram się żyć dobrym chrześcijaninem w usprawiedliwionym 
życiu, ale w głębi duszy nigdy nie byłem usatysfakcjonowany. Moja dusza 

wołała o coś. Słyszałem o spotkaniu namiotowym, na którym było dziwne 
przepowiadanie, wiara apostolska. prowadzony do tego spotkania przez 

jakąś niewidzialną moc. Przeczytałem swoją Biblię i stwierdziłem, że jest to 
prawdziwa doktryna Biblii. Potem poszedłem naprzód, aby szukać Pana z 

całego serca, aby zostać uświęconym. Po siedmiu dniach poszukiwań, Pan 
Jezus mnie uświęcił. Szukałem jeszcze sześciu dni na moją Pięćdziesiątnicę, 

chwalę Boga, a teraz mówię językami. Mobilność się budzi. Oddajemy Bogu 
chwałę za to cudowne zbawienie. " 

-Julia Jenkins, Hercules St. 2, Mobile, Ala. 

„Dziękuj Bogu za uwolnienie od wszelkiego grzechu przez drogocenną 
Krew. Zostałem uświęcony i namaszczony Duchem Świętym lata temu. Od 

dziesięciu lat pracuję w Jego dziele. Kiedy przybyłem do Azusa Mission, 
poszedłem na chrzest z Duch Święty natychmiast. Musiałem trochę kopać, 

ale Pan mnie spotkał. Byłem napełniony Duchem Świętym wiele razy i wiele 
razy byłem wstrząśnięty mocą Bożą. Ale kiedy stałem się małym dzieckiem 

z gliną w Jego rękach, On ochrzcił mnie Duchem Świętym. Na początku 
przemówił przeze mnie tylko kilka słów. Ale ostatnio mówił różnymi 

językami i śpiewał piosenki w nieznanych językach. Niedawno Pan uzdrowił 

mnie z dość ciężkiej choroby. Dał mi lepsze zdrowie niż zawsze, za co Mu 
dziękuję. O, to było tak słodkie, że mówił i śpiewał przeze mnie, kiedy 

byłem chory, w nocy.Czasami śpiewałem godzinami i nowym głosem i nie 
męczyło mnie to. On również tłumaczył. Powiedział: „Jezus nadchodzi”. 

Bardzo mnie to ucieszyło, a potem zaśpiewał pieśń prosto z nieba o swoim 
przyjściu. Och, chwalcie Boga za przywilej bycia tutaj w Jego dziele ”. 

-Clara E. Lum, Apostolic Faith Office, 312 Azusa St., Los Angeles. 

„Wszedłem w głębsze doświadczenie. Otrzymałem mówienie, śpiewanie i 
recytowanie poezji w wielu językach, z mocą używania jednego lub dwóch 

do woli w służbach publicznych lub z osobami prywatnymi, kiedy Pan 
prowadzi. ten sposób błogosławieństwa 21 stycznia w Homestead, Pa. 

Byłem wiele razy tam i gdzie indziej wspaniale ćwiczony w tych rzeczach 
pod mocą Boga, za każdym razem otrzymując coś nowego, z miłością i 

wszystkimi owocami Ducha, i adoracja do Jezusa przeplatała się. Moja 
córka również otrzymała Pięćdziesiątnicę w naszym kościele, śpiewając i 

mówiąc językiem. Odkąd otrzymałem to doświadczenie, byłem w ruchu, 
głosząc i biorąc udział w jakimś spotkaniu prawie każdego wieczoru do 

bardzo późna, rzecz niemożliwe dla mnie fizycznie wcześniej.Świetna praca 
w całej tej sekcji. Z wielką wdzięcznością wychwalam Boga za Jego dobroć 

dla mnie i innych członków mojego kościoła. Nie spotykam się z żadnym 

wyrażonym sprzeciwem ze strony osób w moim kościele, za co jestem 
bardzo wdzięczny ”. 
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-JT Boddy, (pastor Kościoła Zielonoświątkowego), Cambridge, Ohio. 

(Brat, który pisze powyższe słowa, publikuje artykuł „Pełna Ewangelia” w 
Cambridge w stanie Ohio. Jest to bezpłatny artykuł zielonoświątkowy. 
Otrzymaliśmy go dopiero, gdy trafił do druku). 

Umiłowani, około 17 miesięcy temu zostałem uratowany z nędznego życia. 

Kiedy wezwałem Boga, wysłuchał mojej modlitwy i natychmiast mnie 
zbawił. Tym, co przekonało mnie o rzeczywistości zbawienia, był pokój, 

który przyszedł do mojego serca. Chęć na opiaty zniknęła natychmiast i 
zostałem wyleczony z nałogu. Pan uzdrowił również wielu innych ludzi z 

nałogu narkotykowego. I Bóg uzdrowił moje ciało po tym, jak cierpiałem 
przez sześć i pół roku. Kiedy wszyscy lekarze zawiedli, uzdrowił mnie 

Człowiek Chrystus Jezus. Diabeł od lat skrępował mi ręce i nogi. Uważając 
się za mądrego, stałem się głupi. Ale, umiłowani, Bóg zesłał Swoją 

przemieniającą moc przez Krew Jezusa i zerwał wszystkie kajdany i zrzucił 
kajdanki piekielne, a dziś jestem wolnym człowiekiem w Chrystusie Jezusie. 

Potem całkowicie mnie uświęcił i dał mi czyste serce. Następnie ochrzcił 
mnie Duchem Świętym w dniu stycznia.22, w Azusa Mission. Moi drodzy, 

żyję tylko dla Chrystusa. Sprzedałem Mu ciało, duszę i ducha. Pragnę 
wskazać duszom krwawiącego Baranka Kalwarii, który gładzi grzechy 

świata. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy, przemawia przeze mnie w 

językach narodów, kiedy tylko zechce. A teraz jest zajęty ciągnięciem za 
sznurek, który dzwoni radosne dzwonki nieba w moim sercu. W mojej duszy 

nieustannie trwa przebudzenie, a chór śpiewa i wielbi Boga nieznanymi 
językami. Duch Święty jest liderem i ma dobre kwalifikacje. Pochodził z 

koledżu w niebie. Umiłowani, to już nie ja, ale Chrystus. Jemu niech będzie 
cała chwała. "Pragnę wskazać duszom krwawiącego Baranka Kalwarii, który 

gładzi grzechy świata. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy, przemawia przeze 
mnie w językach narodów, kiedy tylko zechce. A teraz jest zajęty 

ciągnięciem za sznurek, który dzwoni radosne dzwonki nieba w moim sercu. 
W mojej duszy nieustannie trwa przebudzenie, a chór śpiewa i wielbi Boga 

nieznanymi językami. Duch Święty jest liderem i ma dobre kwalifikacje. 
Pochodził z koledżu w niebie. Umiłowani, to już nie ja, ale Chrystus. Jemu 

niech będzie cała chwała. "Pragnę wskazać duszom krwawiącego Baranka 
Kalwarii, który gładzi grzechy świata. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy, 

przemawia przeze mnie w językach narodów, kiedy tylko zechce. A teraz 

jest zajęty ciągnięciem za sznurek, który dzwoni radosne dzwonki nieba w 
moim sercu. W mojej duszy nieustannie trwa przebudzenie, a chór śpiewa 

i wielbi Boga nieznanymi językami. Duch Święty jest liderem i ma dobre 
kwalifikacje. Pochodził z koledżu w niebie. Umiłowani, to już nie ja, ale 

Chrystus. Jemu niech będzie cała chwała. "W mojej duszy nieustannie trwa 
przebudzenie, a chór śpiewa i wielbi Boga nieznanymi językami. Duch 

Święty jest liderem i ma dobre kwalifikacje. Pochodził z koledżu w niebie. 
Umiłowani, to już nie ja, ale Chrystus. Jemu niech będzie cała chwała. "W 

mojej duszy nieustannie trwa przebudzenie, a chór śpiewa i wielbi Boga 
nieznanymi językami. Duch Święty jest liderem i ma dobre kwalifikacje. 
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Pochodził z koledżu w niebie. Umiłowani, to już nie ja, ale Chrystus. Jemu 
niech będzie cała chwała. " 

- Tom Anderson, 312 Azusa St., Los Angeles. 

„Kiedy usłyszałem o ruchu Ducha Świętego, nie pomyślałem, że to dla mnie. 

Nadal był taki głód więcej Boga. Pewnego wieczoru na naszym spotkaniu 

modlitewnym misyjnym. na Boga i otrzymałem namaszczenie, a potem 
otrzymywałem dotyk mocy na prawie każdym spotkaniu, aż do czasu, kiedy 

zostałem w pełni ochrzczony Duchem Świętym. Chwalcie Jego Święte Imię. 
Właśnie zacząłem żyć. Możemy nigdy nie będziemy doskonali w oczach 

świata, ale możemy w oczach Boga. Chwalcie Go. To jest niebo poniżej 
mojego Zbawiciela, aby wiedzieć. To jest niebo, aby wejść do nieba. ” 

- Nellie Burnwell, Benton Harbor, Mich 

„Drodzy Święci, jak bardzo chwalę Pana za sposób, w jaki zbawił i uświęcił 
moją duszę i ochrzcił mnie Duchem Świętym. I cudownie uzdrowił moje 

ciało. Kiedy rozpoczął się ten ruch, nie mogłam zobaczyć, że pochodzi od 
Boga, ale jak chwalę Go za wyprowadzenie mnie w błogosławione światło 
słoneczne. Mam chrzest Duchem Świętym i mówię językami. " 

—Phoebe Conaway, Long Beach, Cal. 

„Drodzy Bracia! Wasze drugie opakowanie wiary apostolskiej było 

bezpieczne. Wysłałem ich z Wirginii na Florydę i przez Atlantyk. Wysłałem 
jeden do wielebnego ST Lee w Key West na Florydzie. On dostał swoją 

Pięćdziesiątnicę, a oni wykonują szlachetną pracę wśród świętych ludzi. 
Mówią, śpiewają i modlą się w nieznanym języku. Wśród najpiękniejszych 

piosenek, jakie kiedykolwiek słyszałem, była śpiewana przez siostrę po 
hiszpańsku. Słyszałem, jak dwóch chłopców śpiewało tę samą piosenkę po 

hiszpańsku. Pana za pracę, która jest w toku. Chrześcijanie krzyczą, diabły 
wyją i obłudnicy warczą, więc niech przyjdą papiery. Jeszcze nie 

otrzymałem mojej Pięćdziesiątnicy, ale moja żona, córka i zięć otrzymali, a 
ja wciąż czekam na to. " 

- WA Heath, Wallace, NC 

„Otrzymałem Ducha Świętego w San Jose w listopadzie i przyjechałem do 
Kelseyville w grudniu. A kiedy otrzymałem gazetę styczniową i 

przeczytałem, co Pan czynił w innych miejscach, moc Boża zstąpiła na mnie 
potężnie. sam, został podniesiony na nogi i stanął na palcach z obiema 

rękami wyciągniętymi nad moją głowę i zaczął mówić językami i tłumaczyć, 

czego nigdy wcześniej nie robiłem, z wyjątkiem bardzo małych. Odkąd tu 
przybyłem, jedna pani otrzymała Duch Święty z językiem, także dar pisania 

jakimś nieznanym językiem i głuchoniemymi znakami ... Inna pani 
przyjechała z Healdsburga i również otrzymała Ducha Świętego z językiem, 

także dar pisania jakimś nieznanym językiem i głuchoniemych znaków. 
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Inna dama pochodziła z Healdsburga i również otrzymała chrzest i język 
chiński.Jeszcze inny, który otrzymał Ducha Świętego w Oakland iw języku 

chińskim, jest tutaj. Oczekuje, że pojedzie do Chin, gdy tylko Pan otworzy 
drogę. Dwóch szuka, a my odbywaliśmy kilka spotkań w jednym z 
kościołów. Pan błogosławi swoje dzieło. " 

—Frances R. Townsend, Kelseyville, Cal. 

„Pan czyni wspaniałe rzeczy tutaj w Chicago. Nawet dzieci przyjmują 

chrzest Duchem Świętym i mówią językami. 21 grudnia na małej misji na 
Halsted St. Pan ochrzcił mnie Duchem Świętym o godz. pierwsza w nocy. 

Zacząłem mówić językami. Było ich wtedy wielu i chodziłem, ściskając ręce 
i mówiąc językami. O, głęboki spokój w mojej duszy. A jednak wydawało 

się, że Pan miał dla mnie więcej. 31 stycznia, kiedy uczestniczyłem w 
spotkaniu modlitewnym w małej chatce, spadł na mnie ogień i przez około 

dwie i pół godziny modliłem się i śpiewałem w językach. Pan pokazał mi 
wizję nieba. Budynki wyglądały tak, jakby były inkrustowane diamentami. 

Widziałem nadchodzących ludzi i przyszli do kogoś z autorytetem, 
siedzącego z wielką księgą.Odwrócił liście i przepuścił ludzi bardzo wąską 

drogą. A zwrócony w stronę wielkiej rzeki widziałem bardzo wielu ludzi, 
którzy nie mieli na sobie szaty ani prawości. Pan pokazał mi, że jako 
chrześcijanie powinniśmy im głosić. " 

-Pani. EW Sterling, 6132 Prairie Ave., Chicago. 

„Po raz pierwszy usłyszałem przez Drogę Wiary o tym cudownym dziele. 

Potem br. Cashwell poszedł do ciebie i dostał swoją Pięćdziesiątnicę. 
Mieszka tylko siedem mil od nas. Nigdy nie widziałem takiej zmiany w nim 

i takiej mocy na spotkaniach, Poszedłem szukać Ducha Świętego. Byłem 

uświęcony przez dziesięć lat i prawie w tym czasie głosiłem świętość i 
myślałem, że mam chrzest Duchem Świętym, ale Bóg pokazał mi, że 

zatrzymałem się przy wielkiej radości i świadectwie Świętego Duch; i 
położyłem swoją teorię, poszedłem na Pięćdziesiątnicę i otrzymałem ją. 

Chwała Bogu. Szarpnąłem się, więc potrząsnąłem całym domem, a mój 
język leciał, mówiąc coś, czego nie wiedziałem. Moja żona, teściowa Prawo 

i inna siostra otrzymały go i mówią językami w tym hrabstwie. Wszyscy 
dostaliśmy go w Dunn z dziesiątkami innych. Siostra Stewart zaśpiewała w 

moim domu dziewięć piosenek w sobotę w nieznanym języku.Znaliśmy 
melodie trzech. Cała reszta była całkowicie nowa. Moja żona przemówiła i 

zinterpretowała w kościele w sobotę część psalmu 103, a reszta to 
wezwanie do grzeszników. Inni szukają. ”- Twój brat w drodze do chwały. 

HH Goff, Benson, NC 

„Och, dziękuję Bogu, mój drogi Ojcze Niebieski, za to, że pozwolił mi żyć w 
tych czasach. Alleluja. Nigdy w życiu nie zdawałem sobie sprawy z tak dużej 

obecności mojego drogiego, kochającego Zbawiciela. On jest w swojej 
świętej świątyni, i mówi do mnie: „Ucisz się i wiedz, że jestem Bogiem”. 
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Wczoraj wieczorem podczas nabożeństwa, kiedy młoda kolorowa siostra 
śpiewała krótką piosenkę i wspomniano o krzyżu Kalwarii, Duch Święty 

zaczął przemawiać przez inną siostrę siedzącą obok mnie w języku Indii. i 
zacząłem zapisywać następującą interpretację: „Oto Baranek, Baranek 

krwawiący. O, krew spływa z Jego boku.” W tej chwili straciłem 
przytomność i zdawało się, że Duch przenosi mnie na miejsce zdarzenia. 

Kalwaria, prawie dwa tysiące lat temu I och, ludzki język nie może wyrazić 
tego, co widziałem.Och, chwała i piękno tej sceny na moich duchowych 

oczach. Alleluja. Pozwolono mi spojrzeć w serce mojego błogosławionego 
Pana, gdy wisiał na krzyżu. O, boskie współczucie i tkliwa miłość do każdej 

ludzkiej duszy. Panie, pomóż wszystkim Twoim drogim dzieciom dostrzec 
prawdziwą wartość zagubionej duszy, tak jak Ty ją widzisz. " 

—Geo. E. Berg, Hermon, Cal. 

„Chwalę Boga za wolne i pełne zbawienie. Jestem zbawiony, uświęcony i 
ochrzczony Duchem Świętym. Miałam piętnaście lat, zanim się nawróciłam. 

Wszystkie moje koleżanki wstępowały do kościołów i też chciałam 
przyłączyć się; ale chwała Bogu, ja przyłączyłem się dopiero po tym, jak 

mój ojciec skontaktował się z kościołem Bożym i przyszedł, abyśmy poszli 
do kościoła. Poszliśmy posłuchać kazania siostry Farrow, a także posłuchać, 

jak mówi w językach. Moja mama złamała kostkę, ale chwalcie Jego imię, 

i tak poszliśmy. Mama i tata poszli do ołtarza. Siostra Farrow położyła ręce 
na matce, a ona została odzyskana, uświęcona i ochrzczona Duchem 

Świętym, mówiła językami i została uzdrowiona natychmiast. Również moja 
siostra otrzymała Ducha Świętego tej nocy i nawróciłem się. Następnego 

wieczoru poszedłem ponownie do ołtarza i zostałem uświęcony.Tej nocy 
zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Chwała Jego imieniu. Jak ja Go 

kocham. Nie da się wyrazić mojej miłości do Niego. Proszę, módlcie się za 
mnie, aby Pan użył mnie wszędzie dla swojej chwały. " 

—Julia H. Robinson, (w wieku 16 lat), 3104 Dallas Ave., Houston, Tex. 

„Przez dziewięć lat pracowałem jako misjonarz na autostradach i 
żywopłotach, nauczając Ewangelii w moim uświęconym życiu; a teraz 

otrzymałem pełnię Pięćdziesiątnicy. Kiedy byłem na spotkaniu świętego i 
klęczeliśmy, Duch Święty nauczył mnie śpiewać: „Obowiązek, który mam 

zachować”. A kiedy doszliśmy do wersetu: „O, niech wszystkie moje siły 
zaangażują się, by czynić wolę mojego Mistrza!”. Duch Święty napełnił 

moje serce radością i zacząłem śpiewać językami. Dziękuję Bogu za Jego 
cudowne błogosławieństwo. Potem śpiewałem językami i tłumaczyłem. 
Pierwsze słowa brzmiały: 

Chwalcie Boga, od którego płyną wszelkie błogosławieństwa, 

chwalcie go wszystkie stworzenia tutaj na dole, 
chwalcie go w górze, zastępy niebieskie; 
Chwalcie Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
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Od tego czasu mówię nieznanymi językami, modlę się i śpiewam na 
autostradach i żywopłotach. I powtarzam: Chwała Bogu, z którego płyną 
wszelkie błogosławieństwa. " 

—Laura A. Sims, 
Davis Ave. and Ann St., Mobile, Ala. 

„Pan mnie cudownie błogosławi. Właśnie wykorzystał mnie podczas 
czterotygodniowego spotkania w pobliżu Archibald w stanie Ohio. Cztery 

dusze zostały zbawione, około 25 lub 30 drogich chrześcijan zostało 
uszczęśliwionych miłością Boga, a teraz czekamy na chrzest Duchem 
Świętym. " 

- Gideon Zigler, Swanton, Ohio. 

„Ponad trzy miesiące temu br. Turney, który został ochrzczony Duchem 

Świętym, przybył do San Jose z Los Angeles. Przyjechał do Misji we 
Florencji, w której uczestniczyłem. Trzeciej nocy poszedłem do ołtarza i 

zostałem zbawiony (Nawróciłem się, gdy miałem dwanaście lat, ale 
zbłądziłem.) Następnej nocy zostałem uświęcony. Trzeciej nocy leżałem 

pod mocą Bożą przez około trzy godziny. Upiłem się winem Królestwa. 
Alleluja ! Przez pewien czas byłem nieprzytomny. Potem zaczynałem 

śpiewać niektóre z prawdziwych starych hymnów. Część słów, które 
znałem, a część nie, ale Pan wkładał mi do ust te, których nie znałem. 

Chwała Jezu! Wtedy ujrzałem wokół siebie jasne światło, które świeciło 
przez długi czas. Następnej nocy otrzymałem moją Pięćdziesiątnicę. Nie 

wiem, ile języków mówiłem, ale Pan wie.Dał mi wiele cennych darów. 
Zapewnił mi świętą odwagę, bo byłem bardzo nieśmiały. Ale teraz, alleluja, 

jestem odważny dla Jezusa. Pan dał mi także dar niebiańskich pieśni. W 

niedzielę wieczorem śpiewał przeze mnie i tłumaczył. Interpretacja 
brzmiała następująco: „Nadchodzi czas, grzeszniku, kiedy spotkasz swój 

wyrok. Uciekajcie przed nadchodzącym gniewem. Uciekajcie przed 
nadchodzącym gniewem. Pan jest moim uzdrowicielem. Szukałem 

uzdrowienia, a zanim święci włożyli na mnie ręce, zostałem uzdrowiony. 
Moja matka otrzymała Pięćdziesiątnicę, a mój młodszy brat szuka swojego. 

"Nadchodzi czas, grzeszniku, kiedy spotkasz swoją zgubę. Uciekajcie przed 
nadchodzącym gniewem. Uciekajcie przed nadchodzącym gniewem. Pan 

jest moim uzdrowicielem. Szukałem uzdrowienia, a zanim święci włożyli na 
mnie ręce, zostałem uzdrowiony. Moja matka otrzymała Pięćdziesiątnicę, a 

mój młodszy brat szuka swojego. "Nadchodzi czas, grzeszniku, kiedy 
spotkasz swoją zgubę. Uciekajcie przed nadchodzącym gniewem. 

Uciekajcie przed nadchodzącym gniewem. Pan jest moim uzdrowicielem. 
Szukałem uzdrowienia, a zanim święci włożyli na mnie ręce, zostałem 

uzdrowiony. Moja matka otrzymała Pięćdziesiątnicę, a mój młodszy brat 
szuka swojego. " 

—Alberta Hall, 218 N. 4th St., San Jose, Cal. 
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„Alleluja dla naszego Boga! Chwalcie Jego drogie imię!” Ogień uderzył w 
Benton Harbor i mnie w tym samym czasie, prawie przez siostrę Robinson, 

która przybyła kilka tygodni temu, przynosząc radosną wieść o wielkiej 
radości. O, jak nasze serca radują się z ognia który rozpalał się i szybko się 

rozprzestrzeniał. Często, gdy byłem dzieckiem, czytałem Dziejów 
Apostolskich, porównując ludzi tamtych czasów z chrześcijanami o mnie, i 

zastanawiałem się, dlaczego brakuje nam tej samej mocy. spotykał się od 
trzech lat w domu brata i siostry York i modląc się o pełnię Boga. Cóż, 

alleluja, On nas spotkał, tak jak zawsze czyni tych, którzy Go szukają z 
całego serca. błogosławieństwo nie było dla kogoś tak niegodnego jak ja, 

ale poszedłem ponownie na spotkanie dwa tygodnie później i ogień zaczął 
przebiegać po moim ciele.W następny niedzielny poranek o szóstej rano 

zostałem zabity w mocy Bożej. Drogi Duch Święty wszedł do Swojej 
świątyni z wielkim drżeniem ciała, ale och, pokój, radość i chwała, które 

wypełniły mnie, odkąd Jezus przyszedł, aby zamieszkać. Od 24 listopada 

przemawiał przeze mnie w pięciu różnych językach, z których jeden był 
rosyjsko-niemiecki. Pozwolił mi śpiewać na Jego chwałę w językach i 

interpretować. To miejsce jest potężnie poruszone. "To miejsce jest 
potężnie poruszone. "To miejsce jest potężnie poruszone. " 

- Nellie Gilbert, Benton Harbor, Mich. 

„Byłem usprawiedliwiony około 35 lat temu i żyłem nim, ale kiedy 
usłyszałem o uświęceniu i boskim uzdrowieniu, walczyłem z nimi. W końcu 

zachorowałam na reumatyzm i myślałam, że umrę. Wtedy mój mąż położył 
jego ręce na mnie i módlcie się za mnie, a drogi Pan cudownie mnie 

uzdrowił. Potem szukałam uświęcenia, a 1 marca 1906 roku Pan cudownie 
mnie poświęcił. W sierpniu zeszłego roku mój mąż udał się na południe, 

głosząc świętość. z powrotem usłyszał o spotkaniach w Los Angeles, gdzie 
ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym i mówili językami. Powiedział, że jeśli 

to pochodzi od Boga, to chce, a jeśli nie, to nie chce mieć z tym nic 
wspólnego. do Los Angeles, wrócił i powiedział do mnie: „Kochanie, ta praca 

pochodzi od Boga,wracam do Los Angeles i pozostanę w misji Azusa, aż 
otrzymam chrzest Duchem Świętym. ”Powiedziałem:„ Byłeś 

chrześcijaninem, kiedy byłeś w Oklahomie, przyjechałeś do Kalifornii i 
zostałeś uświęcony, teraz jesteś gotowy na coś innego. Ile chcesz religii? ” 

Nie zwracał na mnie uwagi, ale udał się do Misji i wrócił z chrztem i mówiąc 

językami. Nie walczyłem z tym, ale całym sercem szukałem chrztu i 30 
listopada Bóg ochrzcił mnie Duchem Świętym, przemówił przeze mnie w 

innym języku i dał mi wykład. O chwała Bogu za to cudowne zbawienie. "Ile 
chcesz religii? ” Nie zwracał na mnie uwagi, ale udał się do Misji i wrócił z 

chrztem i mówiąc językami. Nie walczyłem z tym, ale całym sercem 
szukałem chrztu i 30 listopada Bóg ochrzcił mnie Duchem Świętym, 

przemówił przeze mnie w innym języku i dał mi wykład. O chwała Bogu za 
to cudowne zbawienie. "Ile chcesz religii? ” Nie zwracał na mnie uwagi, ale 

udał się do Misji i wrócił z chrztem i mówiąc językami. Nie walczyłem z tym, 
ale całym sercem szukałem chrztu i 30 listopada Bóg ochrzcił mnie Duchem 
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Świętym, przemówił przeze mnie w innym języku i dał mi wykład. O chwała 
Bogu za to cudowne zbawienie. " 

-Mollie McCauley, Long Beach, Cal. 

„W grudniu zeszłego roku moja siostra i ja, którzy otrzymaliśmy naszą 

Pięćdziesiątnicę, pojechaliśmy do Arizony w interesach i odwiedzić 

krewnych. Tam czterech zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Cała 
chwała Bogu! W czasie wizyty mojej siostry stary przyjaciel wezwał my, 

który był głębokim grzesznikiem. Mówiłem mu o jego duszy, a Duch Święty 
zaczął mówić językami przeze mnie, a także przez moją siostrę. 

Zobaczyłem, że zrozumiał i zapytałem go, czy rozumie, co powiedziała . 
Odpowiedział, że tak. To było: „Stół jest zastawiony dobrymi rzeczami, jeśli 

przyjdziesz i zjesz” i to był język hiszpański. To był doskonały język, 
powiedział. Spędziliśmy wspaniały czas w Arizonie widziałem nasze 

ukochane siostry ochrzczone Duchem Świętym, a także jedną drogą 
siostrzenicę i szwagier JR Hopkins.Jedna z sióstr otrzymała dar pisania, a 

także tłumaczenia swoich języków. Powiedziała i zinterpretowała 
nadchodzące przyjście Jezusa ”. 

—Elizabeth M. May, Whittier, Cal. 

„Od wielu lat starając się o to, co najlepsze w Bogu i nigdy nie docierając 
do miejsca nieustannej satysfakcji, chcę napisać o moim doświadczeniu z 

otrzymaniem chrztu Duchem Świętym. Około 1 października wróciłem z 
Kolorado do Los Angeles. Miałem na duszy prawdziwe namaszczenie i nie 

mogłem uwierzyć, że nie przyjąłem chrztu. Każda relacja o chrzcie w 
Nowym Testamencie zawiera pozytywne stwierdzenie, że wszyscy mówili 

nowymi językami (z wyjątkiem języka Samarii i wskazuje tam na to, że 

było coś tak cudownego, że mag oferował pieniądze na zakup mocy (Dz 
6:19). A ja upierałem się, że języki nie mają większego znaczenia dla chrztu 

niż jakikolwiek inny dar, o którym mowa w 1. Kor 12, Bóg nie pozwolił mi 
na tym odpocząć, ale odebrał namaszczenie, przez co poszedłem głębiej w 

poszukiwaniu prawdy.Wtedy Bóg pokazał mi, że pozorne ograniczenie 
języków w 1 Kor. Rozdziały 12 i 14 były regulacją przejawiania się języków 

do prawa miłości. Wtedy zacząłem szukać prawdziwego chrztu Duchem 
Świętym, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Wydawało się, że Szatan wyczerpał 

swoje możliwości, by mi się przeciwstawić, a tygodnie czekania były 
skrajnie nudne; ale łaska Boża była wystarczająca i na koniec przybyłem 

na miejsce, gdzie Bóg mógł mnie spotkać. 3 marca około godziny 18 w 
górnej sali dostałem się pod potężną moc. Duch przez pewien czas działał 

na moim ciele z wielkimi wibracjami. W końcu poczułem się, jakbym 
umierał, i powiedziano mi, że tak wyglądam. Powoli, z pewnością moje życie 

wydawało się odpływać, aż w końcu nastąpiła utrata przytomności. Nie 

wiem, jak długo leżałem, ale pierwszą rzeczą, której byłem świadomy, było 
nadejście nowego życia.Wkrótce moje szczęki i język zaczęły działać 

niezależnie od mojej woli i pojawiły się słowa, jasny język. Wszelka chwała 
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Bogu. Teraz czuję moc dawania świadectwa, jakiej nigdy wcześniej nie 
miałem, i pewność siły w służbie, która wzrośnie, gdy pozostanę wierny. 

Niech wszyscy, którzy czytają to świadectwo, sięgną po wszystko, co Bóg 
ma dla nich ”. 

—Arthur B. Shepherd. 

 

Nigdy nie widzieliśmy zbawienia, które przyniosłoby taki pokój i radość 

domom i rodzinom, a tak wiele zrobiliśmy dla biednej, cierpiącej 
ludzkości. Jest wiele szczęśliwych domów, w których cała rodzina, ojciec, 

matka i dzieci zostali przywiezieni i wszyscy zostali ochrzczeni Duchem 
Świętym. Są domami modlitwy, uwielbienia i radości, i opowiadają radosną 
historię. 

 

Głosimy Chrystusa, Jego narodziny, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie i 
Jego ponowne przyjście - i nie tylko Jego przyjście, ale Jego panowanie w 

Jego tysiącletnim królestwie, Jego biały sąd tronowy, a następnie upadek 
nowego nieba i ziemi oraz upadku Nowego Jeruzalem od Boga z nieba, 

kiedy położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy i będzie panował na 
wieki, a my będziemy z Nim trwać na wieki wieków. 

 

WIARA APOSTOLSKA 

`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 
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Wielu świadków Mocy Krwi 

i Ducha Świętego. 

 

W Afryce. 

Monrovia, Liberia, 26 marca - otworzyliśmy dziesięciodniowe spotkanie w 
domu szkolnym, a dziesiątej nocy Pan przyszedł z potężną mocą. Dwóch 
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zostało ochrzczonych Duchem Świętym i mówiło językami. Dziesięciu tutaj 
otrzymało uświęcenie, a pięć zostało napełnionych Duchem Świętym i 

mówiących językami. Brat i jego domownicy zostali ochrzczeni Duchem 
Świętym. Bóg powołał go do posługi i zostanie ochrzczony w niedzielę 30 

marca. Spotykam się od trzech miesięcy. Pan wysyła na spotkanie tłum 
tubylców z Afryki i wspaniale z nimi współpracuje. Dom jest wypełniony 

tubylcami wszelkimi służbami, są oni zbawieni, uświęcani, napełniani 
Duchem Świętym i uzdrawiani z wszelkiego rodzaju chorób. Pan z 

pewnością współpracuje z rdzennymi Afrykanami tej ziemi. Wszyscy święci 
przesyłają miłość. 

W Londynie. 

Allerman Road, Brixton, Londyn, SW, 18 marca. - Słowa nie wyrażają 

naszej wdzięczności Bogu za tak cudowne wylanie Jego błogosławionego 
Ducha. Nie możemy teraz czytać nic innego, jak tylko naszą Biblię i opisy 

Jego chwalebnych czynów pośród was i gdzie indziej. Czytanie go wzmogło 

głęboki głód duszy nielicznych, którzy czekają na Boga i szukają tutaj 
naszej osobistej Pięćdziesiątnicy. Tu droga siostra, matka trójki maluchów, 

oddała się całkowicie Bogu i starała się o chrzest Duchem Świętym. Pewnej 
nocy czekała na Boga, ao północy Duch Święty zstąpił na nią i dał jej 

świadectwo języków. Następnego dnia, kiedy się modliłem, kiedy byłem z 
nią, ona otrzymała potężne namaszczenie i przemówiła dwoma lub trzema 

językami. Było to 9 stycznia. Nie mogła wyrazić zachwytu swojej duszy 
wychwalając „Krwawiącego Baranka”,i czasami rozmawiał z Bogiem 

donośnym głosem, wychwalając Go i wielbiąc w nowym języku. Chwała 
Jego świętemu imieniu. --J. Hinmers. 

W Kalkucie w Indiach. 

55 Creek Row - Bóg rozsiewa Pięćdziesiątnicę tutaj w Kalkucie i otrzymało 

ją trzynastu lub czternastu misjonarzy i innych pracowników. Duch daje 
interpretację, śpiewa i pisze językami oraz inne wspaniałe przejawy swojej 

obecności wśród nas. Och, chwalimy Go, że kiedykolwiek otworzyła nam 
się droga do Indii. Nie mogę wam powiedzieć, jak się otwiera Słowo. Nigdy 

w życiu nie widziałem spotkania, na którym Bóg obdarzyłby swoim 

błogosławionym Słowem większą moc. Należymy do nauczycieli Biblii, a oni 
mają tak przechowywane Słowo; ale teraz Duch wkłada w to życie i moc, 

co jest cudowne. Chwalcie naszego drogiego Chrystusa. 
Bóg obciążył moje serce głodnymi duszami Indii. Duch wzdychał przez moją 

duszę za głodnymi, aż ból był jak ból. Och, jak wdzięczni jesteśmy za Jego 
współpracę z nami na tym potrzebującym polu. 

Bardzo lubimy tę gazetę, w rzeczywistości wiele z niej czyta się na 

zebraniach i wszyscy się radujemy. Mały papier był dla nas 
zwiastunem. Przekonaliśmy się, że jego zawartość sprawiła, że dzieci Boże 

pragnęły przyjścia światła do Indii, a kiedy przyjechaliśmy, zastaliśmy kilka 
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czekających na ich Pięćdziesiątnicę. Okazało się, że Indie dojrzałe do tego 
światła, w rzeczywistości przebudzenie już wybuchło wśród tubylców, a 
niektórzy mówili językami. 

Panna Easton, szefowa Amerykańskiej Rady Misji Kobiet, najstarszej 
komisji misyjnej kobiet w Indiach, została ochrzczona i jest mocą dla Boga. 

Dowiadujemy się, że władza wybuchła w Rosji, także w Londynie. - Siostra 
AG Garr. 

W Szwecji. 

Viby, 2 kwietnia - Pokój wam! Chwała Bogu i chwalcie Jego Święte Imię na 

wieki. Chwała Bogu za zwycięstwo przez krew Chrystusa! Jestem szczęśliwy 
w Jezusie Chrystusie i cieszę się z tego, co robił w Szwecji. Pan cudownie 

zachowywał mnie każdego dnia. Chwalmy Pana! Chwała! Obecnie jest około 
dwunastu kaznodziejów, którzy otrzymali Ducha Świętego ze znakami, a 

kilkuset zostało zbawionych, a wielu ma czyste serce. Niektórzy zostali 
uzdrowieni, a wiele dzieci Bożych otrzymało Ducha Świętego. Jestem 

wzywany do wielu miejsc, a wołanie o pomoc dochodzi z całej Szwecji. 
Jestem bardzo zajęty każdego dnia podróżowaniem z miejsca na miejsce. 

Jest silny sprzeciw i mówi się o mnie, a nawet pisze w gazetach. Chwała 
Bogu, mój Królu, za to. Chwała! Chwała! 

Powiedz świętym, aby kochali się wzajemnie i byli zjednoczeni w miłości i 
pod Krwią każdego dnia i pokorni. Jestem z wami każdego dnia w Duchu i 

modlę się za was wszystkich. Chwała mojemu Królowi za zwycięstwo! Lud 
Boży wkrótce nim będzie. Chwała! 

15 kwietnia 48 Skofde, Szwecja. - Pan Jezus Chrystus dokonał cudownych 

rzeczy w dniach ostatecznych, zbawiając setki, uświęcając wielu, a setki 

otrzymało Pięćdziesiątnicę ze znakami, które mu towarzyszyły. Chwalmy 
Pana. Wielu zostało uzdrowionych. Każdego dnia jest dużo do zrobienia. 

Wielu poszukiwaczy Boga. Ponad sto zebrań przy ołtarzu. Kilku interpretuje 
to, co mówią językami, a nawet ja. Pewnego dnia zinterpretowałem te 

słowa: „Odłączcie się od świata, abyście byli jedno”, „Trwajcie w mojej 
miłości” i „Z powodu waszej wielkości i potęgi drży ziemia” i Mat. 28: 19,20. 
Pan zaspokoił wszystkie moje potrzeby. Chwała Bogu. 

Tu powstało wiele kościołów. Spodziewam się jeszcze większych 
rzeczy. Nieliczni, którzy potrafią czytać gazetę, są bardzo zadowoleni z jej 

przeczytania i czerpią z tego radość. Moja miłość do wszystkich świętych. —
Andrew G. Johnson. 

 

W Bellvernon, Pa. 
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19 kwietnia - Pan pracuje tutaj, w Bellvernon. Ludzie są uzdrawiani, diabły 
są wyrzucane w imieniu Jezusa. Ludzie są chrzczeni Duchem Świętym i 
mówią innymi językami. - JF Mitchell. 

W Bellingham w stanie Waszyngton. 

W Bellingham w stanie Wash spadła Pięćdziesiątnica, spora liczba przyjęła 
chrzest i ma własną misję. W zatoce ochrzczono czternastu nawróconych. 

W telefonie komórkowym Ala. 

Ulica Davisa i Anny, 28 kwietnia. - Pan cudownie działał tu przez ostatnie 

dwa tygodnie. Dusze zostały usprawiedliwione, uświęcone i otrzymują 
chrzest Duchem Świętym. Ten, kto był grzesznikiem, został uzdrowiony na 

naszym spotkaniu, a następnej nocy został zbawiony. Jej matka została 
uzdrowiona i otrzymała Ducha Świętego w tym samym czasie. Chwalcie 
Pana za zwycięstwo. - FW Williams. 

W Karolinie Południowej. 

Alvin, SC, 19 kwietnia. - Moja żona i ja byliśmy ostatnio na sześciu 
wspaniałych spotkaniach, na których spora liczba świętych przyjęła chrzest 

Duchem Świętym i wszyscy mówili innymi językami. Odszczepieńcy są 

odzyskiwani, a niektóre uczciwe dusze są nawracane, sporo chorych zostaje 
uzdrowionych, a także wiele osób opętanych przez demony jest 

wyzwalanych w imieniu Jezusa z mocy Szatana. Chwała Bogu! —FM 
Britton. 

W Lincoln, Pa. 

10 kwietnia - Bóg ma swoją drogę do wielu swoich dzieci w tej części 

kraju. Bardzo wielu, pośród wielu sprzeciwów, jest ochrzczonych Duchem 
Świętym i mówi językami, wśród nich wielu młodych ludzi i dzieci. Praca 

rozprzestrzenia się w okolicach Pittsburga i Allegheny, w Homestead, 
Braddock, McKeesport i innych miejscach w okolicy. - JT Boddy, pastor 
kościoła Zielonych Świąt. 

W San Antonio, Tex. 

425 N. Pine Street, 13 kwietnia. - Jesteśmy w środku wspaniałego 
spotkania w tym mieście. Dziesięciu otrzymało Pięćdziesiątnicę z biblijnymi 

dowodami mówienia językami, a wielu zostało zbawionych i 
uświęconych. Bóg umożliwił nam stworzenie szerokiego zainteresowania w 

całym mieście, a opozycja tworzy się w bardzo potężny sposób, wiemy, że 

nasz Bóg jest w stanie dokonać. Idziemy naprzód w prostej wierze w 
Niego. —Daniel CO Opperman. 
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W Allegheny, Pa. 

216 E. Stockton Ave., 16 kwietnia - Dołącz do nas, chwaląc Go za wylanie 

Ducha Bożego w mocy zielonoświątkowej w okręgu Pittsburg, Pa. 
Słyszeliśmy o wylaniu Boga na całym świecie, więc zaczęliśmy szukać dla 

dobra Boga dla nas. Widziałem, że moc przychodzi tylko przez czystość 

serca, więc poddałem się badającej mocy Boga i ujrzałem „Kalwarię”; a 
potem, chwała Bogu, moc spadła wraz z następującymi 

znakami. Pięćdziesiątnica najpierw przypadła na trzeci tydzień stycznia i 
nadal trwa. Alleluja. Prawie na każdym spotkaniu niektórzy padają ofiarą 

mocy i przechodzą. Prawie każdy, kto mówi językami, otrzymuje 
wiadomość, że Jezus wkrótce przyjdzie. On jest taki sam wczoraj i na 
zawsze. - MRC 

W Honolulu na Hawajach. 

18 marca - Właśnie podnosimy Jezusa przed tym ludem, a Bóg robi 
resztę. Zeszłej nocy mieliśmy niezłą scenę przy ołtarzu, kiedy opętany 

przez demona człowiek, który klęczał przy ołtarzu, został podniesiony przez 
demoniczną moc, przerzucony przez balustradę ołtarza na jego głowie, a 

kiedy kazaliśmy im wyjść z niego, szczekali na nas i powiedzieli, że nie 
wyjdą z niego, ale zostali wyrzuceni w imię Jezusa i człowiek został 

uwolniony. Kapitan Armii Zbawienia otrzymał Pięćdziesiątnicę. Jest 
szlachetnym młodzieńcem i pragnie pracować w Ruchu Wiary 

Apostolskiej. Wierzymy w wielką pracę na wyspach. Jezus przyjdzie 
wkrótce. Alleluja! —HM i AE Turney. 

W Durham, NC 

28 marca - „Niektórzy z obecnych tu ludu Pańskiego otrzymali 
Pięćdziesiątnicę i przemówili językami. Chwała! Trwa teraz gorące 

spotkanie. Brat Fulford, który ma dar języków, prowadzi je pod kierunkiem 
Duch Święty. Święci są chrzczeni Duchem Świętym. Ja też go przyjąłem i 

przemówiłem w jakimś języku, nie wiem czym. To jest tu teraz chwała. 
Modlimy się teraz o dziewięć darów Ducha tutaj w pełnym działaniu. To 

miasto zostało potężnie poruszone z powodu języków. Prawie cała Karolina 
Północna jest poruszona wśród świętych ludzi, białych i kolorowych. 
—WL Fisher, Box 208. 

W Springboro, Pa. 

26 kwietnia. - „Bóg spotyka nas tutaj w bardzo wyraźny sposób. Wielu 
zrozumiało w swoim doświadczeniu uświęcenia, odstępca wrócił wczoraj 

wieczorem, inni są właśnie w przeddzień Zielonych Świąt, pięciu już się 
przedostało. Miasto jest poruszony. Mówią, że to dzieło diabła i walczcie ze 

mną, ale, och, jakie zwycięstwo Bóg daje pośród nich. Kaznodzieje dobrze 
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sobie radzą na tych spotkaniach. Nie znam ich, dopóki mi ich ktoś nie 
wskaże później, więc bardzo często są uderzani. Wczorajszy kaznodzieja 

Wolnych Metodystów wyznał, że nie został uświęcony. Myślę, że niedługo 
gdzieś dotrze. Powiedział, że boi się powiedzieć cokolwiek o tym ruchu. Wie, 
że Bóg jest w tym. —Ivey Campbell . 

W Dayton O. 

6 kwietnia. - „Och, chwalę Boga za dar Ducha. Niektórzy szukali go tutaj 
po zachodniej stronie, a kiedy nadszedł, niektórzy z nich odmówili i 

powiedzieli, że to od diabła, ale ja byłem prosty wystarczy, by wziąć Boga 
za Jego Słowo i dwoje z nas otrzymało naszą Pięćdziesiątnicę. Otrzymałem 

ją 22 lutego. Błogosław drogiego Pana. Był tam mały kaznodzieja, który 
udał się do Akron, O. i odebrał Pięćdziesiątnicę, wracając do Dayton. Tam. 

około 25 osób otrzymało Pięćdziesiątnicę przez Boga, używając go. Bóg 
podniósł go jako pijanego hazardzistę, ocalił go i uświęcił, i wysłał go, aby 

głosił, a kiedy dostał jego Pięćdziesiątnicę, większość ludzi w kościele go 

odrzuciła. prześladowania i mamy czas, aby znaleźć miejsce do oddawania 
czci Bogu, ale trzymamy się Boga. Potrzebujemy waszych modlitw, 

jesteśmy tylko dziećmi, ale nasz Bóg jest zdolny i ufamy Mu. "—Delia 
Powell, 303 Spitler Ave. 

W San Diego Cal. 

Wychwalać Boga! Ogień wciąż płonie, grzesznicy wracają do domu, do 

Boga, wierzący są uświęcani i chrzczeni Duchem Świętym, rozmawiając 
innymi językami, tak jak Duch im wymawia. Połączyliśmy się z wami 

wszystkimi jak cenna wiara 9 kwietnia i obchodziliśmy rocznicę wylania 
Zielonych Świąt w Kalifornii. Mieliśmy bardzo błogosławiony i zwycięski 

dzień. Alleluja! Popłynęły strumienie żywej wody i zbawienia, a chwalebne 
wyzwolenie dotarło do niektórych cennych dusz. Fala jest coraz wyższa, 

przekonanie coraz głębsze, a droga coraz jaśniejsza z dnia na dzień. 
Chwała! Alleluja! Ta mała armia maszeruje ku pewnym i chwalebnym 
zwycięstwom dzięki drogocennej krwi Baranka. —FE Hill. 

736 14th street, 6 kwietnia - Drogi Pan cudownie błogosławi pracę tutaj, w 

San Diego. Ostatniej nocy mieliśmy potężne spotkanie; dwóch zostało 
zabitych w mocy Bożej, trzech otrzymało Pięćdziesiątnicę na podstawie 

biblijnych dowodów. Grzesznicy wołali do Boga o litość, a święci zostali 
cudownie pobłogosławieni. - GH Reilly. 

W Homestead, Pa. 

Pięćdziesiątnica spadła w Homestead, Pa. Spotkanie rozpoczęło się w Sali 

Sojuszu Chrześcijańskiego i Misyjnego 11 stycznia. Moc Ducha Świętego 
dała się odczuć od pierwszego nabożeństwa i głębokie kopanie rozpoczęte 
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wśród chętnych z Bogiem za wszelką cenę. Zadośćuczynienie, przeprosiny 
i skrucha były przedmiotem spotkania przez pierwsze sześć dni i nocy. W 

rzeczywistości stan, do którego niektórzy zostali doprowadzeni, wydawał 
się czasami niebezpieczny, ale z ufnością w prowadzenie Boga i z sercami 

pragnącymi pójść na całość, ledwie się zatrzymał, dopóki wszystko w 
poprzednim życiu nie zostało w pełni przeanalizowane od Zielonoświątkowy 

punkt widzenia, a każdy krzywdzący lub wątpliwy czyn dostosowany. 
Siódmego dnia mury zaczęły się walić, a ludzie ulegli mocy Bożej. Chrzest 

został po raz pierwszy przyjęty przez siostrę Robinson,którzy na jakiś czas 
poddali się władzy, a potem przeszli przez mówienie językami. Następnej 

nocy mąż przyjął w swoim domu dzień Pięćdziesiątnicy, przemawiał i 
śpiewał w nowych językach. Od tego momentu praca przebiega 
nieprzerwanie. 

Wkrótce sala stała się zbyt mała, kiedy musieliśmy zabezpieczyć większą, 
aby pomieścić rosnące tłumy. 

Wielu otrzymało osobistą Pięćdziesiątnicę i mówi i śpiewa nowymi językami, 
i ma moc nad demonami, aby je wypędzić i modlić się modlitwą wiary o 
uzdrowienie chorych. 

Wokół wielu kilometrów ludzie przybywają, aby zbadać tę pracę i odebrać 
Pięćdziesiątnicę - „Późny Deszcz”. 

W Fort Worth, Tex. 

1,005 Edward St., 22 kwietnia. - Mamy tutaj mały zespół. Spotykaliśmy się 
w prywatnych domach, prosząc Pana, aby otworzył nam drzwi, których 

żaden człowiek nie mógł zamknąć. Dziś rano wychwalamy Pana, że mamy 
opłacony namiot, zabezpieczone światła i siedzenia. Och, jak bardzo się 

cieszę z tej perspektywy. Gdy tylko pogoda się poprawi, chcemy rozpocząć 
spotkania. Oczekujemy, że nasz Bóg dokona wielkich rzeczy, bo kiedy 

czytam o cudownej pracy w Azusa, moje serce się raduje i padam na 
kolana, by podziękować Bogu. Chcemy, aby niebiańskie deszcze spadały 

również na nas. Mamy teraz czterech oczekujących na obietnicę Ojca. W 

miniony wtorek przyszedł do mnie młody człowiek, kaznodzieja. Powiedział, 
że nieco ponad cztery miesiące temu czekał na Boga na napełnienie 

Duchem Świętym, kiedy po oczekiwaniu na Boga zaczął się modlić w 
nieznanym mu języku.Przyszło mu to w ciągu kilku dni. Powiedział swojemu 

starszemu przewodniczącemu, który powiedział, że to głupota. Powiedział, 
że kiedyś chciał pozwolić Panu iść z sobą, ale z powodu zniechęcenia tego 

nie zrobił. Kiedy tu przybył, wytropił nas i cała moc wróciła do niego. Nigdy 
nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc lub powiedzieć mu o tym wielkim 
ruchu. - Pani CA Roll. 

W Toronto w Kanadzie. 
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Pan cudownie błogosławi dzieło przy 651 Queen Street, E. Toronto. Od 
pięciu miesięcy trwa bez przerwy. Prawie 80 osób otrzymało chrzest 

Duchem Świętym, mówiąc językami. Stąd wyszło czterech pracowników, 
aby głosić pełną Ewangelię. Wielu jest uzdrawianych. W ostatnią niedzielę 

przez cały dzień przeżywaliśmy wspaniały czas, zwłaszcza popołudniowe 
nabożeństwo, kiedy moc Boża pokłoniła dwóch braci i spotkała wielu przy 

ołtarzu. Całe miejsce spotkań służyło jako ołtarz, wszyscy odwracali swoje 
miejsca i siadali przed Panem. Pewien brat, który zaczął mówić językami, 

podniósł się chwiejnie i zawołał: „To jest chwała, chwała, chwała!”. a zanim 
przeszedł przez siostrę, powstał pod mocą Bożą i zaczął mówić: „To jest 

chwała, chwała”. Duch wielkiej radości ogarnął wszystkich.Był to czas 
wielbienia Boga. Naprawdę dokonał wielkich rzeczy. Grupa pracowników z 

tej misji udała się na miejsce tuż za granicami miasta i odprawiła 
nabożeństwa, a moc Boża zstąpiła na ludzi. Wierzymy, że ludność w tym 
okręgu zostanie wylana na wielką skalę. - Siostra Hebden. 

W Indianapolis, Ind. 

2341 Fletcher Ave., 20 kwietnia - Chwalcie Boga na wieki wieków. To 

wspaniałe, jak Bóg objawia tutaj swoją moc, prowadząc drogie dusze przez 
życie i uzdrawiając chorych. To podnieca ministrów i ludzi, a gazeta kłamie 

i próbuje postawić ludzi przeciwko nam, ale Bóg jest nadrzędny, a ludzie, 
którzy nigdy nie marzyli o poddaniu się wpływowi Bożej mocy, zostali 
powaleni i dostają zbawienie, ich chrzest i mówienie językami. 

Wczoraj po południu Bóg wziął młodego kolorowego brata i młodą siostrę, 
a Duch Święty przemówił przez nich językami w cudowny sposób, 

udzielając wykładu, z taką mocą i siłą, że cała publiczność była zachwycona. 

Wszędzie widać było płacz i uznają, że to był Bóg i moc Ducha Świętego. 
Obecnych musiało być co najmniej kilkunastu ministrów, a jeden z nich był 

głównym ministrem tego miasta. Ogłoszono, że będzie głosił przeciwko 
nam w następną niedzielę 21 kwietnia; ale dzięki Bogu on i jego żona płakali 

razem z resztą. Kiedy zapytałem: Czy jest mężczyzna lub kobieta, którzy 
odważą się wstać i powiedzieć, że te dzieci są hipokrytami? ten sam pastor 
powiedział: „Nie, to jest Bóg”. 

Pewien człowiek, który nic nie wiedział o spotkaniach, ale zobaczył znak 
przechodząc, wszedł z ciekawości. Jest lekarzem i pielęgniarką, spędził 

trochę czasu w Indiach i mówi w wielu indyjskich językach. Powiedział, że 

był zaskoczony, gdy tylko zajął swoje miejsce, a potem Bóg go uderzył i 
został głęboko przekonany. Wzrastał. Był zdesperowany. Bóg powtarzał 

mu, aby udał się do formy pokuty. Nie chciał się obawiać, że zostanie 
położony na podłodze. Był bardziej zdesperowany, dopóki nie kupił 

trucizny, a jeśli nie dotarł do końca w czwartek po południu, zamierzał 
przyjąć truciznę. Nie spał od ostatniej niedzieli wieczorem. Chwała Bogu, 

on przyszedł, przeszedł i dostał wszystko. Kiedy przyjął chrzest, podniósł 
ręce i wydał okrzyk Chwały,i wrócił do tyłu na podłogę. Tam Jezus przyszedł 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

do niego i powiedział mu, że chce, aby wrócił do Indii i głosił Ewangelię. 
Obiecał, że to zrobi i zabierze ze sobą innych, jeśli taka będzie Jego wola. 

Chwała naszemu Chrystusowi na wieki wieków. Zidentyfikował jeden z 
języków, którymi posługiwała się młoda siostra i powiedział nam, że jest to 

język marathi. Zidentyfikował także inne języki w innych. Musiał porzucić 
wszystkie swoje interesy, zanim Bóg go przyjął, udać się do personelu 

medycznego i powiedzieć im, po co. Nasze jedyne pragnienie i wołanie 
serca brzmi: Drogocenne dusze dla Jezusa i nieba. —T. 

Hezmalhalch.Zidentyfikował jeden z języków, którymi posługiwała się 
młoda siostra i powiedział nam, że jest to język marathi. Zidentyfikował 

także inne języki w innych. Musiał porzucić wszystkie swoje interesy, zanim 
Bóg go przyjął, udać się do personelu medycznego i powiedzieć im, po co. 

Nasze jedyne pragnienie i wołanie serca brzmi: Drogocenne dusze dla 
Jezusa i nieba. —T. Hezmalhalch.Zidentyfikował jeden z języków, którymi 

posługiwała się młoda siostra i powiedział nam, że jest to język marathi. 

Zidentyfikował także inne języki w innych. Musiał porzucić wszystkie swoje 
interesy, zanim Bóg go przyjął, udać się do personelu medycznego i 

powiedzieć im, po co. Nasze jedyne pragnienie i wołanie serca brzmi: 
Drogocenne dusze dla Jezusa i nieba. —T. Hezmalhalch. 
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MISJE W LOS ANGELES 

Gość, który ma dar interpretacji raportów Usługi w skrócie. 

Moc Boża zstąpiła w znaczący sposób w poniedziałek, 29 kwietnia, w Azusa 

Mission, zwłaszcza na spotkaniu ministerialnym, które odbyło się w ciągu 

dnia, a kulminacją było nabożeństwo wieczorne, podczas gdy świadectwa 
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składali ochrzczeni świadkowie. Powracającemu misjonarzowi z Chin, na 
którym teraz spoczywa moc zielonoświątkowa, jeden brat przekazał 

przesłanie w językach, a drugi zinterpretował: „Otwórz szeroko usta, a ja 
je napełnię, nie czekaj, aż uformują się w tobie słowa. umysł, ale rozdawaj 
tylko to, co Duch wkłada do wnętrza i pozwól Mu kontrolować. " 

    * * *     

Pewna siostra, która od jakiegoś czasu była na zebraniach, zeznała, że 

dopiero niedawno uzyskała wolność i powiedziała, że odwiedzając chorą 
kobietę w ciągu dnia, Pan przekonał niewierzącą dziewczynę. Na to powstał 

mąż tego świadka i przemówił językami z wielką siłą, ale interpretacja nie 
została podana, dopóki brat prowadzący spotkanie nie powiedział, jak ta 

siostra uzyskała wolność, udając się i po raz pierwszy starając się pomóc 
niezbawionym w spotkanie, po którym przesłanie na języki zostało 

przetłumaczone z jeszcze większą mocą: „O, jak wielbimy Pana za sposób, 
w jaki On działa; kiedy pójdziemy wykonać dla Niego jakąś pracę, On 

dokona innego dzieła przez Swojego Ducha przez nas. chce nas nauczyć, 
że Jego drogi nie są naszymi drogami, a Jego myśli naszymi myślami,ale 

jak niebo jest wysoko nad ziemią, tak Jego drogi są wyższe niż nasze drogi, 
a Jego myśli niż nasze myśli. " 

    * * *     

Nieco później wieczorem, gdy zeznawał młody kolorowo braci, zaczął 
śpiewać w innym języku: „O Jezu, wspaniały Zbawicielu”. Po kilku kolejnych 

słowach uwielbienia dla Boga w swoim własnym języku zaśpiewał pięknie 
w innym: „O, popatrz, jak król przychodzi triumfalnie”, na którym moc była 

tak wielka, że wielu ochrzczonych wierzących powstało jeden po drugim i 

połączyło się w potężny chór w Duchu, podczas gdy młody brat 
kontynuował swoje świadectwo, a potem śpiewał: „O, wylejcie przed Nim 

swe serca i ugnijcie się w posłuszeństwie”. Wówczas przywódca zebrania 
wstał i chociaż nie słyszał interpretacji tych orędzi, zawołał: „Przyjdźcie do 

ołtarza! Przyjdźcie do ołtarza!”. Młody posłaniec mówił dalej w języku: 
„Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć,wzywajcie Go, póki jest blisko was 

”, a inny brat przemówił z mocą w innym języku do serc ludu:„ O, nawróćcie 
się do Niego, gdy jest dziś wezwane i szukajcie Go, póki można Go znaleźć 
”. 

Interpretacja tych wiadomości nie została wówczas wydana, ale zapisana 

w formie skróconej. Skutek manifestacji mocy Ducha był jednak 
natychmiastowy i bardzo wyraźny, ponieważ ludzie podeszli do ołtarza i 

padli dookoła pod mocą Ducha Świętego, a demony zostały wyrzucone w 
imię Jezusa, a święci byli ożywiony, a czterech przyjęło chrzest Duchem 
Świętym z dowodem mówienia językami. 

Dla tych, którzy pytają, dlaczego powinniśmy mówić językami i jaki jest 
pożytek z tego, jeśli nie zrozumieją tego, do których jest dane przesłanie, 
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ten raport jest wystarczającym dowodem, że to nie zrozumienie umysłu lub 
wielki intelekt Bóg przemówiłby do ludzi. dzieci ludzkie, ale z potężną mocą 
i demonstracją Ducha Świętego. 

Zgromadzenie Zielonoświątkowe. 

Podczas Zgromadzenia Zielonoświątkowego, 327 1/2 So. Spring St., w 
Metropolitan Hall, grupa gorliwych chrześcijan odprawia nabożeństwa w 

każdy wtorek i piątek po południu i wieczorem oraz przez całą niedzielę 
każdego tygodnia. Ci świadkowie w wolności Ducha, ci, którzy przyjęli 

chrzest w Duchu Świętym, często mówią językami, interpretacje budujące 
kościół. We wtorek wieczorem, 30 kwietnia, do sali wprowadzono pijanego 

mężczyznę i przed rozpoczęciem spotkania moc Boża otrzeźwiła go w 
gotowości do głoszenia Ewangelii. Więcej robotników wyszło i każdy 

przyniósł inną biedną ofiarę odurzenia, jeden brat schwytał trzech, z 
których dwóch próbowało powstrzymać swojego współmałżonka, ale poszło 

za nim. Słowo Boże odczytał brat odpowiedzialny, z fragmentu z Łukasza 

19 , skupiając się na słowach: "Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i 
ocalić to, co zginęło ”(w. 10), przy czym wyjaśnienie to jest rzeczowe i 

podane przez Ducha. Z przeplatanymi pieśniami zwycięstwa święci padli na 
kolana i zajęli się każdym z nich. osobno, ponieważ okazywali szczere 

pragnienie zbawienia; i w ten sposób zachęceni, sami ci biedni ludzie 
podnieśli głos do Boga, niektórzy z nich naprawdę wołali do Niego z serca 

o przebaczenie i moc. alkoholu trzeba było wyrzucić i wszystkich trzeba 
było zachęcać jak dzieci do modlenia się do swego Ojca w niebie, ale 

wierzymy, że dokonano dzieła, które będzie widoczne przez całą wieczność. 
Imiona i adresy większości z tych mężczyzn zostały wzięte przez brata w 

Zgromadzeniu, który będzie ich wzywał w ciągu dnia i zachęcał do patrzenia 
na Boga.ekspozycja jest konkretna i podana przez Ducha. Z przeplatanymi 

pieśniami zwycięstwa, święci padli na kolana i rozpatrywali każdy 
przypadek z osobna, okazując szczere pragnienie zbawienia; i w ten sposób 

zachęceni, ci biedni ludzie sami podnieśli głos do Boga, niektórzy z nich 

naprawdę wołają do Niego z serca o przebaczenie i moc. W niektórych 
przypadkach, zanim otrzymali wyzwolenie, trzeba było wyrzucić demona 

napoju i wszystkich trzeba było zachęcać jak dzieci do modlitwy do swego 
Ojca w niebie, ale wierzymy, że dokonano dzieła, które będzie widoczne 

przez całą wieczność. Imiona i adresy większości z tych mężczyzn zostały 
przejęte przez jednego z braci ze zgromadzenia, który wezwie ich w ciągu 

dnia i zachęci do patrzenia na Boga.ekspozycja jest konkretna i podana 
przez Ducha. Z przeplatanymi pieśniami zwycięstwa, święci padli na kolana 

i rozpatrywali każdy przypadek z osobna, okazując szczere pragnienie 
zbawienia; i w ten sposób zachęceni, ci biedni ludzie sami podnieśli głos do 

Boga, niektórzy z nich naprawdę wołają do Niego z serca o przebaczenie i 
moc. W niektórych przypadkach, zanim otrzymali wyzwolenie, trzeba było 

wyrzucić demona napoju i wszystkich trzeba było zachęcać jak dzieci do 
modlitwy do swego Ojca w niebie, ale wierzymy, że dokonano dzieła, które 

będzie widoczne przez całą wieczność. Imiona i adresy większości z tych 
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mężczyzn zostały przejęte przez jednego z braci ze zgromadzenia, który 
wezwie ich w ciągu dnia i zachęci, aby zwrócili się ku Bogu.święci padli na 

kolana i rozpatrywali każdy przypadek oddzielnie, okazując szczere 
pragnienie zbawienia; i w ten sposób zachęceni, ci biedni ludzie sami 

podnieśli głos do Boga, niektórzy z nich naprawdę wołają do Niego z serca 
o przebaczenie i moc. W niektórych przypadkach, zanim otrzymali 

wyzwolenie, trzeba było wyrzucić demona napoju i wszystkich trzeba było 
zachęcać jak dzieci do modlitwy do swego Ojca w niebie, ale wierzymy, że 

dokonano dzieła, które będzie widoczne przez całą wieczność. Imiona i 
adresy większości z tych mężczyzn zostały przejęte przez jednego z braci 

ze zgromadzenia, który wezwie ich w ciągu dnia i zachęci do patrzenia na 
Boga.święci padli na kolana i rozpatrywali każdy przypadek oddzielnie, 

okazując szczere pragnienie zbawienia; i w ten sposób zachęceni, ci biedni 
ludzie sami podnieśli głos do Boga, niektórzy z nich naprawdę wołają do 

Niego z serca o przebaczenie i moc. W niektórych przypadkach, zanim 

otrzymali wyzwolenie, trzeba było wyrzucić demona napoju i wszystkich 
trzeba było zachęcać jak dzieci do modlitwy do swego Ojca w niebie, ale 

wierzymy, że dokonano dzieła, które będzie widoczne przez całą wieczność. 
Imiona i adresy większości z tych mężczyzn zostały przejęte przez jednego 

z braci ze zgromadzenia, który wezwie ich w ciągu dnia i zachęci do 
patrzenia na Boga.niektórzy z nich naprawdę wołają do Niego z całego serca 

o przebaczenie i moc. W niektórych przypadkach, zanim otrzymali 
wyzwolenie, trzeba było wyrzucić demona napoju i wszystkich trzeba było 

zachęcać jak dzieci do modlitwy do swego Ojca w niebie, ale wierzymy, że 
dokonano dzieła, które będzie widoczne przez całą wieczność. Imiona i 

adresy większości z tych mężczyzn zostały przejęte przez jednego z braci 
ze zgromadzenia, który wezwie ich w ciągu dnia i zachęci, aby zwrócili się 

ku Bogu.niektórzy z nich naprawdę wołają do Niego z całego serca o 
przebaczenie i moc. W niektórych przypadkach, zanim otrzymali 

wyzwolenie, trzeba było wyrzucić demona napoju i wszystkich trzeba było 

zachęcać jak dzieci do modlitwy do swego Ojca w niebie, ale wierzymy, że 
dokonano dzieła, które będzie widoczne przez całą wieczność. Imiona i 

adresy większości z tych mężczyzn zostały przejęte przez jednego z braci 
ze zgromadzenia, który wezwie ich w ciągu dnia i zachęci, aby zwrócili się 

ku Bogu.który będzie ich wzywał w ciągu dnia i zachęcał do patrzenia na 
Boga.który będzie ich wzywał w ciągu dnia i zachęcał do patrzenia na Boga. 

Misja Azusa, czwartkowy wieczór 1 maja. 

Po serdecznym śpiewie i żarliwej modlitwie zeznał pewien nawrócony 
żydowski brat. Wtedy mały chłopiec wszedł do ołtarza i powiedział 

otwarcie: „Dziękuję Panu za ocalenie mnie, a teraz szukam chrztu. Chcę, 
żebyś się za mnie modlił, abym go dostał. Dziś wieczorem bolał mnie ząb i 
modliłem się o Pan to zabrał i On to zabrał. " 

    * * *     
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Pewna siostra powiedziała: „Radujcie się w Panu. Radujcie się zawsze; i 
jeszcze raz mówię radujcie się. Raduję się w Panu; raduję się z Jego 

zbawienia, raduję się z Jego życia, raduję się z Jego obecności przy mnie, 
ja raduję się z Jego wierności, raduję się z Jego niezmienności, opieram 

się na Jego obietnicach, spoglądam i oczekuję Go chwila po chwili. 
Alleluja! Alleluja! Chwalcie naszego Boga na wieki ”. 

    * * *     

Powstał kolorowy brat i zaśpiewał wersety hymnu, a ludzie dołączyli do 
chóru: „Krew, krew, to cała moja prośba; Alleluja, oczyszcza 

mnie”. Następnie powiedział: „Alleluja! Tak się cieszę, że mogę 
zaświadczyć, że Krew mnie oczyszcza. Och, słodycz! Moje serce jest pełne 

miłości do Jezusa. Tak się cieszę, że mogę wziąć krzyż i pracować z Nim 
teraz i idź za Nim. Och, wiem, że opieram się na ramionach 
Wszechmogącego. " 

    * * *     

Stary dżentelmen, który niedawno przyjął chrzest, powiedział: „Po prostu 

weź błogosławieństwa, które Bóg nam zsyła. Och, dziękuję Bogu, że znalazł 
starego człowieka, grzesznika takiego jak ja. Nie byłem nic wart, ale On dał 

Siebie do mnie, chwała, chwała! (Potem przemówił w innym języku, z 
tłumaczeniem): „Chwała Tobie, mój wielki Odkupicielu, za Twoją wielką 

miłość do mnie. O, jak Cię chwalę. (Kontynuował po angielsku :) Chwała 
Bogu za dar, który mi dał. A jeśli jest tu dziś wieczorem jakiś grzesznik, 
szukajcie Go. Teraz wszyscy możemy go mieć bez pieniędzy ”. 

    * * *     

Inny zaświadczył: „Dziś wieczorem chwalę Boga, że jestem pod Krwią; 
Krew Jezusa okrywa mnie i oczyszcza z wszelkiego grzechu”. 

    * * *     

Ktoś inny powiedział: „Wiem, że Krew Jezusa zbawia mnie, uświęca i chroni 

każdego dnia. On jest moim Uzdrowicielem, chwalę Go i dziękuję Mu za 
sposób, w jaki zwiększa moją wiarę i poucza mnie dzisiaj. Pan dał mi 

werset, odkąd tu stoję: „Czekaj na Pana, miej odwagę, a On wzmocni twoje 
serce”. Po prostu stoję na Jego obietnicach. Jego ranami jestem 

uzdrowiony. Chwalę Go i dziękuję Mu z całego serca. On mnie zbawia, 
uświęca i chrzci Duchem Świętym. " 

    * * *     

Wszyscy zaśpiewali w Duchu nową pieśń o wielkiej mocy: 
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Jezus Chrystus został mi uczyniony 
Wszystko, czego potrzebuję, wszystko, czego potrzebuję; 

Tylko On jest moją prośbą, 
On jest wszystkim, czego potrzebuję. 

Chór- 

Mądrość, Sprawiedliwość i Moc, 
Świętość na zawsze bardziej, 

Moje Pełne i pewne Odkupienie, 
On jest wszystkim, czego potrzebuję. 

    * * *     

Pewien brat świadczył: „Jest moc w mojej duszy tej nocy, ponieważ Bóg ją 
tam umieścił; jest to moc Ducha, który zstąpił z tronu Boga, od 

Odwiecznego Ojca, przed którym musimy pewnego dnia stanąć i dać opis 
uczynków dokonanych w ciele. Och, jak ostrożni my, wyznający 

chrześcijanie, powinniśmy chodzić przed tym bezbożnym pokoleniem. Kilka 
lat temu Pan pokazał mi, że z Kalifornii nadejdzie ruch, który zaskoczy 

świat. proroctwo się spełniło. Chwała Bogu za tę osobistą Pięćdziesiątnicę. 
" Następnie powiedział w innym języku: „Jezus umarł, abyś mógł być 

zbawiony. Och, bądź zbawiony tej nocy i szukaj Go całym sercem i pozwól 
Mu iść swoją drogą”. 

    * * *     

Młoda kolorowa siostra powiedziała wtedy: „Chcę dziś wieczorem chwalić 
Boga. On jest dla mnie wszystkim. Chwała Jezusowi. Moi drodzy, nie wiecie, 

jak słodko jest ufać Jezusowi. Nie siedźcie, śmiejąc się i szydząc… och, wy 
śmiejecie się z Jezusa, a nie z nas. (w językach). Ten, który siedzi w 

niebiosach, będzie się śmiał, Pan będzie ich naśmiewał. O, dlaczego nie 
przyjdziecie do Mnie, aby mieć życie? sprzeciwiacie się w tym czasie Moim 

błaganiom, które się do was zwracają? Och, dlaczego nie przychodzicie do 
Mnie i nie zwracacie się do Mnie swoim sercem? Drodzy, przyjmijcie to 

błogosławione zbawienie. czyste serce. Kiedy byłem grzesznikiem, 

chodziłem do kościoła i rozglądałem się ze śmiechem, ale och, nie 
wiedziałem, że śmieję się z Jezusa, ale chwała Bogu, On jest teraz dla mnie 

wszystkim. Zabrał cały śmiech ze mnie, cała krytyka.Dał mi doskonale 
czyste serce i napełnił miłością. Moi drodzy, och, to cenne mieć czyste 

serce. Uratował moją duszę i ochrzcił mnie Duchem Świętym. (W językach 
:) O, dlaczego przeciwstawiasz się dążeniom Ducha? Dlaczego nie zwracasz 

się do Niego w pokucie? Moi drodzy, tak miło jest chodzić z Jezusem. 
Przyjmuję Go jako mojego Uzdrowiciela. On leczy wszystkie moje choroby. 

Chwała Bogu. (W językach :) "Dlaczego nie patrzysz na Niego i nie żyjesz 
w tym czasie?"Chwała Bogu. (W językach :) "Dlaczego nie patrzysz na 

Niego i nie żyjesz w tym czasie?"Chwała Bogu. (W językach :) "Dlaczego 
nie patrzysz na Niego i nie żyjesz w tym czasie?" 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Bracie. Następnie WJ Seymour rozpoczął śpiewanie wiernych: 

Jezu, Jezu, jak ufam Tobie, 
Jak Ci udowodniłem; 

Jezu, Jezu, błogosławiony Jezu 
, o łaskę, by Ci bardziej zaufać, 

Następnie powiedział: „Chwała! Umiłowani, chcę powiedzieć wam 

wszystkim„ Dobranoc ”przez krótką chwilę. Minął już ponad rok temu, 

odkąd wyjechałem z Teksasu i przybyłem do tej części kraju, aby pracować 
i pracować dla Pana i wracam tam przez ten stary stan, do którego Pan 

mnie powołał rok temu. Przejdę tam i zobaczę te drogie dzieci, które modliły 
się ze mną o Pięćdziesiątnicę, a kiedy mnie nie ma, chcę cię wszyscy się 
modlili, aby Bóg wykorzystał mnie dla swojej własnej chwały i chwały. 

„Chciałbym przeczytać niektóre cenne Słowo Boże w pierwszym rozdziale 
Księgi Izajasza (przeczytał werset 9, a następnie powiedział :) Bardzo się 

cieszę, że Pan Bóg wzbudził lud w Los Angeles i Franciszku, wyglądają jak 

Sodoma i Gomora, ale z tych miast Pan Bóg wzbudził lud dla swego 
świętego imienia, oczyścił ich z grzechu, poświęcił, ochrzcił Duchem 

Świętym i zapieczętował. aż do dnia Odkupienia. Chwała Jego świętemu 
imieniu! Mogę iść i radować się z ludźmi w Teksasie, opowiadając im o 

cudownych rzeczach, które Bóg uczynił w Los Angeles. Powiedzieli, że 
powinienem wrócić za miesiąc, a teraz to pierwsza szansa, jaką miałem na 
powrót. 

(Następnie przeczytał do końca wersetu 20). „A jeźli się sprzeciwicie i 
buntujecie, zostaniecie pożarani mieczem, bo usta Pańskie to mówiły”. 

Każdy człowiek, każdy kościół, każdy dom, który odrzuca pełną Ewangelię 

Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, zostanie pożarty. Żyjemy w czasach, 
kiedy Duch Święty działa - błogosławcie Boga - przekonując mężczyzn i 

kobiety o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, a każdy mężczyzna i każda 
kobieta, którzy zatwardzą swoje serce przeciwko Słowu Bożemu, upadną. 

Jeśli mężczyźni i kobiety z tego miasta odpokutują i odwrócą się od swojego 
grzechu i przyjmą naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, „będziecie 

jeść z dobra ziemi”. Chwała Jego świętemu imieniu! Bóg ma tłuste rzeczy, 
aby nakarmić wszystkich swoich głodnych ludzi. Och, On napełni cię dziś 

wieczorem. Och, muzyka będzie śpiewać w twojej duszy i, och,miłość 
Chrystusa, która przewyższa wszelkie rozumienie, będzie mieszkać w 

twoim sercu. Przeczytaj tylko, co On mówi: „Jeśli zechcecie i będziecie 
posłuszni, będziecie spożywać dobra ziemi”. Jezus mówi: „Trwajcie we 

Mnie, jak latorośl sama z siebie rodzić nie może, jeśli nie zostanie w krzewie 
winnym, nic więcej nie możecie, jak tylko we Mnie trwać będziecie”. Och, 

umiłowani, jeśli będziemy trwać w słowach Pana Jezusa Chrystusa i karmić 

się Chrystusem, powiem wam, że będziemy żyć z dobra ziemi - błogosławić 
Jego święte imię. Będziemy mieć tłustego błogosławionego Boga, - 

będziemy mieli wszystko, co rozweseli nasze serce, będziemy mieli 
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uzdrowienie, zdrowie i zbawienie w naszych duszach. Och, chwała Jego 
świętemu imieniu. Och, nie odrzucajcie Słowa Bożego; och, przyjmijcie ją, 

przyjmijcie całą doktrynę naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i 
och, umiłowani, ona napełni wasze serca dobrymi rzeczami.Przeczytaj 

tylko, co On mówi: „Jeśli zechcecie i będziecie posłuszni, będziecie 
spożywać dobra ziemi”. Jezus mówi: „Trwajcie we Mnie, jak latorośl sama 

z siebie rodzić nie może, jeśli nie zostanie w krzewie winnym, nic więcej nie 
możecie, jak tylko we Mnie trwać będziecie”. Och, umiłowani, jeśli 

będziemy trwać w słowach Pana Jezusa Chrystusa i karmić się Chrystusem, 
powiem wam, że będziemy żyć z dobra ziemi - błogosławić Jego święte 

imię. Będziemy mieć tłustego błogosławionego Boga, - będziemy mieli 
wszystko, co rozweseli nasze serce, będziemy mieli uzdrowienie, zdrowie i 

zbawienie w naszych duszach. Och, chwała Jego świętemu imieniu. Och, 
nie odrzucajcie Słowa Bożego; och, przyjmijcie ją, przyjmijcie całą doktrynę 

naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i och, umiłowani, ona napełni 

wasze serca dobrymi rzeczami.Przeczytaj tylko, co On mówi: „Jeśli 
zechcecie i będziecie posłuszni, będziecie spożywać dobra ziemi”. Jezus 

mówi: „Trwajcie we Mnie, jak latorośl sama z siebie rodzić nie może, jeśli 
nie zostanie w krzewie winnym, nic więcej nie możecie, jak tylko we Mnie 

trwać będziecie”. Och, umiłowani, jeśli będziemy trwać w słowach Pana 
Jezusa Chrystusa i karmić się Chrystusem, powiem wam, że będziemy żyć 

z dobra ziemi - błogosławić Jego święte imię. Będziemy mieć tłustego 
błogosławionego Boga, - będziemy mieli wszystko, co rozweseli nasze 

serce, będziemy mieli uzdrowienie, zdrowie i zbawienie w naszych duszach. 
Och, chwała Jego świętemu imieniu. Och, nie odrzucajcie Słowa Bożego; 

och, przyjmijcie ją, przyjmijcie całą doktrynę naszego Pana i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa, i och, umiłowani, ona napełni wasze serca dobrymi 

rzeczami.Trwajcie we Mnie, jak latorośl sama z siebie rodzić nie może, jak 
tylko w krzewie winnym, tak i wy nie możecie więcej, jak tylko we Mnie 

trwać będziecie ”. Och, umiłowani, jeśli będziemy trwać w słowach Pana 

Jezusa Chrystusa i karmić się Chrystusem, powiem wam, że będziemy żyć 
z dobra ziemi - błogosławić Jego święte imię. Będziemy mieć tłustego 

błogosławionego Boga, - będziemy mieli wszystko, co rozweseli nasze 
serce, będziemy mieli uzdrowienie, zdrowie i zbawienie w naszych duszach. 

Och, chwała Jego świętemu imieniu. Och, nie odrzucajcie Słowa Bożego; 
och, przyjmijcie ją, przyjmijcie całą doktrynę naszego Pana i Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa, i och, umiłowani, ona napełni wasze serca dobrymi 
rzeczami.Trwajcie we Mnie, jak latorośl sama z siebie rodzić nie może, jak 

tylko w krzewie winnym, tak i wy nie możecie więcej, jak tylko we Mnie 
trwać będziecie ”. Och, umiłowani, jeśli będziemy trwać w słowach Pana 

Jezusa Chrystusa i karmić się Chrystusem, powiem wam, że będziemy żyć 
z dobra ziemi - błogosławić Jego święte imię. Będziemy mieć tłustego 

błogosławionego Boga, - będziemy mieli wszystko, co rozweseli nasze 
serce, będziemy mieli uzdrowienie, zdrowie i zbawienie w naszych duszach. 

Och, chwała Jego świętemu imieniu. Och, nie odrzucajcie Słowa Bożego; 

och, przyjmijcie ją, przyjmijcie całą doktrynę naszego Pana i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa, i och, umiłowani, ona napełni wasze serca dobrymi 
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rzeczami.będziemy żyć z dobra tej ziemi - błogosławić Jego święte imię. 
Będziemy mieć tłustego błogosławionego Boga, - będziemy mieli wszystko, 

co rozweseli nasze serce, będziemy mieli uzdrowienie, zdrowie i zbawienie 
w naszych duszach. Och, chwała Jego świętemu imieniu. Och, nie 

odrzucajcie Słowa Bożego; och, przyjmijcie ją, przyjmijcie całą doktrynę 
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i och, umiłowani, ona napełni 

wasze serca dobrymi rzeczami.będziemy żyć z dobra tej ziemi - błogosławić 
Jego święte imię. Będziemy mieć tłustego błogosławionego Boga, - 

będziemy mieli wszystko, co rozweseli nasze serce, będziemy mieli 
uzdrowienie, zdrowie i zbawienie w naszych duszach. Och, chwała Jego 

świętemu imieniu. Och, nie odrzucajcie Słowa Bożego; och, przyjmijcie ją, 
przyjmijcie całą doktrynę naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i 
och, umiłowani, ona napełni wasze serca dobrymi rzeczami. 

„Posłuchajcie tylko, co On mówi:„ Jeśli odrzucicie i buntujecie się, 

zostaniecie pożarani mieczem, bo usta Pańskie to mówiły ”. Umiłowani, jeśli 
odrzucicie Chrystusa, jeśli odrzucicie Jego drogocenną Krew, jeśli odrzucicie 

Ducha Świętego, zostaniecie pożarci mieczem; ale jeśli przyjmiecie Jezusa 
Chrystusa, On przygotuje dla was stół, a sam Pan Bóg rozłoży to i On was 

nakarmi. Kiedy Jezus przeszedł przez karmienie Swoich uczniów, powiedział 
Swoim uczniom, aby karmili Jego baranki i owce. Czym będziemy je 

karmić? Będziemy ich karmić drogocennym Słowem Bożym; zamierzają 
uczyć ich, aby przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i jako ich 

Uświęcającego, aby zniszczyć korzeń grzechu, a potem nauczymy ich 
przyjmowania Ducha Świętego. On będzie chrzcił ich Duchem Świętym i 

ogniem,a kiedy przyjdzie, będzie mówił przez nich i mówi: „W dniach 

ostatecznych wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało”. Chwała Jego 
świętemu imieniu. Chcę ci powiedzieć „Dobranoc”. 

Następnie zaśpiewano „Bóg z wami, aż się znowu spotkamy”, gdy brat 

Seymour uścisnął dłoń jak największej liczbie osób i wyszedł do 
pociągu. Brat Anderson powiedział świętym kilka słów zachęty o 
konieczności pozostawania wiernymi pod nieobecność pastora ”. 

    * * *     

Istnieje Szwedzka Misja Zielonoświątkowa w Los Angeles na ulicach 8th i 

Wall. Tam spada moc Boża. Szwedzi byli jednymi z pierwszych, którzy 
przyjęli doktrynę chrztu Duchem Świętym i wielu jest obdarzonych mocą z 
wysoka. 

    * * *     

Rosjanie i Ormianie w Los Angeles starają się o chrzest. Ormianie mają 

spotkanie w domku zielonoświątkowym na ulicy Victor, między 4 a 
5. Niektórzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. 

    * * *     
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W Misji Zielonoświątkowej przy Central avenue i 53. ulicy w Los Angeles 
odbywają się spotkania u władzy. Przekonanie dotyczy grzeszników. Liczby 

szukają Pięćdziesiątnicy. Bracie. Lyttle poświęcił połowę swojego zapasu na 
tę misję, a nienawrócony mężczyzna zaproponował, że sam wykona pracę 
przy ustawianiu przegrody. Bóg tam pracuje. 

    * * *     

RODZIMY W INDIACH MÓWIĄ JĘZYKAMI. 

Dhond, Poona, Indie, 21 marca. 

Około sześć miesięcy temu zaczęliśmy słyszeć, że chrześcijanie w różnych 

miejscach i krajach otrzymali dar mówienia w nowym języku, którego nigdy 
wcześniej nie znali. Nasze serca były bardzo poruszone tymi opowieściami, 

niektóre z nich pochodziły od tych, których od lat znaliśmy jako najbardziej 
pokornych, gorliwych i oddanych sług Pana. 

Tydzień temu odwiedziłem misję Mukti w Kedgaon, 13 mil stąd, która jest 

pod nadzorem Pandity Ramabal. Panna Abrams zapytała mnie, czy nie 

chciałabym wejść do pokoju, w którym modliło się około 20 dziewcząt. Po 
wejściu ukląkłem po jednej stronie z zamkniętymi oczami. Wkrótce 

usłyszałem, że ktoś blisko mnie modlił się bardzo wyraźnie po angielsku. 
Wśród próśb były: - „O Panie, otwórz usta; O Panie otwórz usta: O Panie 

otwórz serce; O Panie, otwórz serce; O Panie, otwórz oczy; O Panie otwórz 
oczy; O Krwi Jezu, krew Jezusa, daj całkowite zwycięstwo! O, takie 

błogosławieństwo! O, taka chwała! " Byłem zdumiony, ponieważ 
wiedziałem, że poza panną Abrams nie ma w pokoju nikogo, kto mówiłby 

po angielsku. Otworzyłem oczy iw odległości trzech stóp ode mnie, na jej 
kolanach, z zamkniętymi oczami i uniesioną ręką,był ----- którego 

ochrzciłem w Kedgaon w 1899 roku, prawie 8 lat temu, i którego moja żona 
i ja znaliśmy od tamtej pory jako oddany chrześcijański pracownik. Jej 

językiem ojczystym był marathi i mówiła trochę po hindustani. Ale była 
całkowicie niezdolna do mówienia lub rozumienia angielskiego, jakiego 
używała. 

Kiedy usłyszałem, jak mówi idiomatycznie, wyraźnie i płynnie po angielsku, 

byłem pod wielkim wrażeniem, jakbym był, gdybym zobaczył kogoś, o kim 
wiedziałem, że nie żyje, wskrzeszony. Kilka innych, niepiśmienne kobiety i 

dziewczęta marathi mówiło po angielsku, a niektórzy w innych językach, 
których nikt z nas w Kedgaon nie rozumiał. Nie był to bełkot, ale bardzo 

przypominał mówienie w obcych językach, których słuchałem, ale nie 
rozumiałem. Znowu byłem w Mukti w ostatnią sobotę iw dzień Pański, kiedy 

jakieś 24 różne osoby otrzymały dar języków. Spora liczba osób otrzymała 
umiejętność mówienia po angielsku, języku, którego wcześniej nie znali. 
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Nie potrafię powiedzieć, dlaczego Bóg umożliwił tym kobietom i 
dziewczętom w Indiach mówienie po angielsku, a nie w języku tamilskim, 

telugu, sengali czy jakimś innym, nieznanym im języku Indii. Ale wydaje 
mi się, że jest to miłosierdzie dla nas, biednych misjonarzy z Europy i 

Ameryki, którzy jako klasa wydają się wątpić w dar Tomasza w odniesieniu 
do darów i działania Ducha i nie otrzymują mocy Ducha Świętego, tak jak 

powinniśmy i jak chcielibyśmy, abyśmy to uczynili, kiedy wejdziemy na 
świat, który ma nadejść. 

W sobotę byłem pod wielkim wrażeniem wypowiedzi B --------, hinduskiej 

kobiety, która została uratowana podczas głodu w 1897 roku. Była 

analfabetką, ale potrafiła czytać Biblię po marathi. W roku 1899, kiedy moja 
żona i ja mieszkaliśmy w Mukti, widzieliśmy wiele B -------- i znaliśmy ją 

jako osobę zdolną i bardzo wierną w wypełnianiu powierzonych jej 
świeckich obowiązków. W sobotę modliła się po angielsku. Mówiła między 

innymi: „O, miłość! Miłość! Miłość! Miłość! O, miłość Jezusa! O, mój drogi 
Panie! Mój drogi Panie! Moje drogie dziecko!” Ktoś, kto nie zna jej historii, 

nie dostrzeże mocy ostatniego zdania. Ma jedyne dziecko, z którym była w 
separacji od 10 lat iz którym nie wolno jej się komunikować. Uderzył mnie 

angielski, którego użyła jako idiomatyczny,a słowa, które wypowiedziała, 
należały do klasy, której nie użyłaby, gdyby uczyła się poprzez naukę. Z 

tego, co o niej wiedziałem, nie wątpię, że dzięki swoim własnym mocom 
nie mogła mówić po angielsku tak jak wtedy, gdy mogła wzbić się w 

skrzydła i latać. Było wiele dowodów na to, że Bóg działał w cudowny 
sposób. Ci, którzy mówią językami, dali dowód, że ich dusze zostały zalane 

błogosławieństwem od Boga.Ci, którzy mówią językami, dali dowód, że ich 

dusze zostały zalane błogosławieństwem od Boga.Ci, którzy mówią 
językami, dali dowód, że ich dusze zostały zalane błogosławieństwem od 
Boga. 

Wydaje mi się, że ci, którzy przypisują moc sług Pana, przemawiania innymi 
językami, demonom lub złym duchom, stawiają się na miejscu dawnych 

faryzeuszy, którzy przypisywali nadprzyrodzoną moc Chrystusa temu 
samemu źródłu. Zobacz Matt. XII. 24-32; Mark III. 22-30. 

Tutaj, w Dhond, niektórzy z nas czekają na Boga, aby obdarzył nas 
wszystkimi darami Ducha, które On ma dla nas. I już zostaliśmy 

pobłogosławieni duchem oczekiwania i modlitwy. Prosimy naszych 
przyjaciół o modlitwę, abyśmy przez błogosławione doświadczenie poznali 

to, co najwyższe ze wszystkiego, co Bóg ma dla nas, przez Jego Syna, 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. —Albert Norton. 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 
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ZNAKI CZASÓW. 

Zbliża się koniec, czas się 
zbliża , Przyjście Syna Człowieczego, 

pojawiają się znaki i dookoła, 
Z każdej strony słyszymy dźwięk. 

Na niebie pojawia się znak, 

Syn Człowieczy wydaje się bardzo blisko 
I niebiosa zmieniają się z prędkością błyskawicy; 
Och, szybko skręć, uwaga ostrzeżenie. 

Ziemia drży daleko i blisko Trzęsącym się 

dźwiękiem - napełnia wszystkich strachem, 
Skały są rozdarte straszną siłą, 
Która powoduje , że najsilniejsi ludzie kulą się. 

Obrzydliwe uczucie wypełnia powietrze, 

a narody drżą, nieświadome, 
że wkrótce nadejdzie straszne nieszczęście, 
Kiedy pójdą na ich straszną zgubę. 

Wszystkie narody czują bliski kryzys, 
serca mężczyzn zawodzą ze strachu; 

Nadeszła niedola narodów, 
wkrótce Chrystus wezwie swój lud do domu. 

Ziemia jęczy swoim grzechem, 
który głośniej narasta z okropnym zgiełkiem, 

Aż do wielkiego tryumfalnego podmuchu 
Wyzwolony wreszcie spod panowania szatana. 

Czasy nadeszły, rozejrzyj się 

i złap notatkę, uroczysty dźwięk, 
który napełnia trwogą i głęboką konsternacją, 
Który wkrótce zapowiada Dzień Sądu. 

Na ziemi i morzu, na wysokich górach, w 

jaskiniach, w atmosferze i niebie, 
zapowiada zmianę, jest bardzo blisko, 
nadejście Pana Zastępów. 

Ale ci, którzy znają Jego moc zbawienia 

I odnieśli zwycięstwo nad grobem, 
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Z radością powitają dzień, 
I w nocy wykrzykną zwycięstwo. 

„Krew”, wołają, „jest wszystkim, czego potrzebujemy”. 

Jego są zasługi, o które się proszą; 
Syn Boży i tylko On 
położy ich obok swego tronu. 

Ale, och, jakie okropne wołania słyszymy, 

Grzesznik i samolubny widzący, 
Moralny człowiek i ci, którzy zabijają, 
Przyjmij ich miarę do końca. 

-Bracie. CE Kent. 

 

RODZAJ PENTECOST. II. CHRON.5. 

Piękny obraz Pięćdziesiątnicy jest widoczny w drogocennym Słowie Bożym 
w II Kronikach. 

„Cała praca, którą Salomon wykonał dla domu Pańskiego, została 
ukończona. Salomon przyniósł wszystko, co poświęcił jego ojciec, Dawid, a 

srebro, złoto i wszystkie narzędzia umieściły go w skarbcach domu Bożego. 
Wtedy Salomon zgromadził starszych Izraela i wszystkich naczelników 

pokoleń, naczelników rodów Izraelskich, do Jerozolimy, aby wyprowadzić 

Arkę Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, jest Syjon. Dlatego 
wszyscy mężowie izraelscy zebrali się przed królem na święcie, które było 
w siódmym miesiącu. " 

To święto było typowe dla Pięćdziesiątnicy. Przyszli wszyscy mężowie 
izraelscy i przynieśli Arkę Namiotu Spotkania oraz wszystkie święte 

naczynia, które były w przybytku. Wszystko to było obrazem naszego 
poświęcenia się i uświęcenia Panu. 

„I stało się, gdy kapłani wyszli z miejsca świętego (bo wszyscy obecni 
kapłani zostali uświęceni i nie czekali w toku; także lewici śpiewacy, 

wszyscy z Asafa, z Hemen z Jedutuna, wraz ze swoimi synami i braćmi, 
odziani w biały len, mając cymbały, psaltery i harfy, stali na wschodnim 

krańcu ołtarza, a wraz z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na 
trąbach). przechodzą, jak trębacze i śpiewacy razem wydali jeden dźwięk, 

aby być usłyszanym, chwaląc i dziękując Panu; a gdy podnosili swój głos 
przy trąbach, cymbałach i instrumentach muzycznych, chwalili Pana, 

mówiąc: Albowiem jest dobry; bo Jego łaska trwa na wieki; że wtedy dom 
wypełnił się obłokiem, dom Pański.Aby kapłani nie mogli stać i usługiwać z 
powodu obłoku; bo chwała Pańska napełniła dom. " 
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Czytamy tutaj, że wszyscy obecni kapłani zostali uświęceni. Jest to typowe 
dla ludzi Chrystusa, którzy zostali uświęceni przed przyjęciem chrztu 

Duchem Świętym. Drodzy umiłowani, musimy zostać uświęceni, aby to 
przyjąć. Uświęcenie usuwa nieposłuszeństwo, bunt i opór z naszych serc i 

daje nam czyste, czyste serce, aby nasz Chrystus mógł przyjść i 
zamieszkać. Amen. Uświęcenie jest drugim dziełem łaski, które dotyczy 

naszego grzechu pierworodnego. Uświęcenie niszczy korzenie i 
rozmnażanie grzechu i czyni nas świętymi. Wiemy, że ci kapłani zostali 

uświęceni, bo tak mówi Słowo Boże. Także lewici śpiewacy byli ubrani w 
biały bisior. Len jest typem szat sprawiedliwości, o których czytamy w Obj. 

7:13: „I odpowiedział jeden ze starszych i rzekł do mnie: Cóż to są za 
ubrani w len.Skąd oni przyszli? Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I rzekł 

do mnie: To są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku i wypieli swoje szaty i 
wybielili je we krwi Baranka. ”Tak więc białe płótno jest obrazem 
drogocennych szat, które Jezus daje nam przez uświęcająca krew Baranka. 

Widzimy, że wśród tych śpiewaków w białym lnie było 120 kapłanów 

grających na trąbach, typowe dla 120 uczniów, którzy zostali poświęceni i 
czekali na wieczerniku, aż Jezus ochrzci ich Duchem Świętym i ogniem. 

„I stało się, gdy trębacze i śpiewacy stanowili jedno -„ Jest to prorocze z 

„jednej ręki”, którą znajdujemy w dniu Pięćdziesiątnicy. O, umiłowani, 

modlę się, abyście zgodnie oczekiwali na obietnicę Ojca dotyczącą 
uświęconego i oczyszczonego życia. 

A gdy zgodnie wielbili Pana, dom napełnił się chwałą Pańską. On wypełni 

pokój i zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem, a Bóg da wam 
nowy język jako trąbę w śpiewie lub mówieniu, tak jak uczynił 120 w dniu 
Pięćdziesiątnicy. 

 

To Krew Jezusa zapewnia społeczność rodzinie chrześcijańskiej. Krew 

Jezusa Chrystusa jest najsilniejsza na świecie. Łączy wszystkie rasy i 
narody w jedną wspólną rodzinę w Panu i sprawia, że wszyscy są 

zadowoleni, że są jednym. Duch Święty jest liderem i czyni wszystkich 
jednym, jak modlił się Jezus, „aby wszyscy stanowili jedno”. 

 

WOLNY OD GRZECHU. 

„Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat i to jest zwycięstwo, 
które zwyciężyło świat, nawet naszą wiarę”. I Jno. 5: 4. Chwalcie naszego 

Boga. Alleluja! Czytamy też w I Jno. 3: 9. „Każdy, kto narodził się z Boga, 
nie popełnia grzechu, gdyż jego nasienie pozostaje w nim i nie może 
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grzeszyć, ponieważ narodził się z Boga. Słowo Boże jest nasieniem, które 
w nas pozostaje, Chrystus uświęcony w naszych duszach. nasionko. 

Niektórzy, którzy nie wierzą, że możemy żyć bez grzechu, mówią nam, że 

cierń w ciele Pawła był grzechem, który Pan zachował w nim, aby go 
upokorzyć. Niech Bóg pomoże nam nie dać się zwieść takiej nauce, 

ponieważ czytamy: „Mat. 1:21”, „Nadasz mu imię Jezus, bo On zbawi swój 
lud od jego grzechów”. Czytamy ponownie w Ew. Jana 6, 31 , „Jeżeli więc 

Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie.” „Każdy, kto popełnia 
grzech, jest sługą grzechu.” Skoro więc Pan uwolnił nas od grzechu, 

jesteśmy sługami sprawiedliwości. Jeśli zgrzeszymy, są sługami grzechu, 
czyli diabła, bo kto popełnia grzech, jest z diabła. 

Chwalcie Boga za Krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza i uświęca z 
wszelkiego grzechu. Grzech jest tylko grzechem. Nie ma białych grzechów, 

żadnych małych grzechów, ale wszystkie są czarne przed Bogiem, a krew 
Jezusa Chrystusa jest potrzebna, aby nas obmyć i oczyścić. Bóg nigdy 

nikogo nie zbawia w grzechu, ale zbawia od grzechu. Błogosławcie Jego 
święte imię! Możemy żyć życiem wolnym od grzechu, jeśli tylko będziemy 

wierzyć Bogu i posłuszni Jego cennemu Słowu. Wszystko jest 
przygotowane, abyśmy mogli żyć życiem wolnym od grzechu. 

Cierń Pawła nie był ani grzechem, ani chorobą. Przeczytaj II Kor. 12: 
7. Porównaj również z Num. 33:55 i Josh 23:13. W II Kor. 12:10 i 11, 21-

30 także Dzieje Apostolskie 22:22, 23, jakie były niektóre z tych słabości, 
że Paweł policzył cierń. Tak więc Bóg nie włożył grzechu w ciało Pawła, aby 

go upokorzyć, ale pozwolił, by został pobity i rozbity trzykrotnie, a na niego 
spadło wiele innych nieszczęść, i mógł chwalić Boga i chlubić się w krzyżu 

Chrystusa z powodu prześladowań, które otrzymał za tę błogosławioną 
Ewangelię. 

Najpierw przychodzimy do Pana Jezusa jako grzesznik. Upadamy do Jego 
stóp i wyznajemy nasze grzechy oraz przyjmujemy Jego drogocenną krew, 

która zmywa wszelką winę i zanieczyszczenie oraz ożywia nasze dusze, 
które były martwe w grzechach i występkach. 

Następnie Bóg kieruje światło na swoje cenne Słowo i pokazuje nam, że 

jest to wola Boża, nawet nasze uświęcenie. Widzimy, jak Dawid modlił się 
o oczyszczenie: „Oczyść mnie hizopem, a będę czysty; obmyj mnie, a stanę 

się bielszy niż śnieg”. Pan modlił się o nasze uświęcenie i jak słodkie słowa 

przychodzą do każdego serca umytego krwią: „Nie modlę się, abyś ich 
zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od zła. Oni nie są ze świata, tak jak 

ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie, słowo twoje jest prawdą ”, 
Jan 17:15, 17. Następnie w Ew. Jana 15: 3 czytamy:„ Teraz jesteście czyści 

przez Słowo, które mam. powiedział do was. " Tak więc przez Ewangelię 
zostajemy oczyszczeni przez posłuszeństwo Jemu. Niech Pan nas 
błogosławi i pomoże nam trwać w Jego drogocennym Słowie. 
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Zanim będziesz mógł przyjąć chrzest Duchem Świętym, musisz mieć 
dokładne, zdecydowane doświadczenie usprawiedliwienia i uświęcenia, 

które są dokonywane przez krew Jezusa i są to dwa odrębne akty łaski. Po 
pierwsze, co Bóg uczynił dla ciebie, po drugie, czego Bóg dokonał w tobie. 

Wtedy i tylko wtedy jesteście przygotowani do przyjęcia chrztu od Ojca 
przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna. A kiedy przyjmiecie chrzest, On, Duch 
Święty, będzie mówił przez was językami, a nie wcześniej. 

 

Pan powalił Pawła, a on wstał drżąc i mówiąc: „Panie, co chcesz, abym 

zrobił?”. Pan wytrącił Pawła z całej mądrości słownej. To jest powód, dla 
którego powala tutaj tak wielu ludzi, aby odebrać im światową 

mądrość. Paweł był człowiekiem pełnym mądrości i wiedzy tego świata, ale 
kiedy przyjął chrzest Duchem Świętym, był w stanie opowiedzieć nam o 
prawdziwej mądrości i prawdziwej wiedzy. 

 

„TO JEST TO”. 

[Autor: Rev. Levi R. Lupton, w „New Acts” Alliance, Ohio.] 

A potem stanie się, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi 

i córki będą prorokować, starcy wasi będą śnić sny, młodzieńcy wasi będą 

mieli wizje, a także sługi i na służebnice w owych dniach wyleję mego Ducha 
i ukażę cuda na niebiosach i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu ”(Joela 2: 
28, 29). 

„Albowiem jąkającymi się wargami i innym językiem przemówi do tego 
ludu. Do tego ludu rzekł: To jest reszta, którą możecie dać odpocząć 
znużonym; a to jest orzeźwienie, a oni nie chcą słuchać” - Iz. 28:11. 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zmyte, gdy 

nadejdą czasy pokrzepienia przed obliczem Pana. I pośle Jezusa, który był 
wam wcześniej zwiastowany”. Dz 3,19. 

Czy wszyscy, którzy przyjęli chrzest, mówili nowym językiem? 

W Marka 16:17 czytamy: „Będą mówić nowymi językami”. I jaką inną 
konstrukcję może nałożyć każdy uczciwy egzegeta na Dzieje Apostolskie 2: 

4, niż to, że nie tylko każdy z 120 był napełniony Duchem Świętym, ale 
każdy, kto był napełniony, zaczął mówić nowym lub innym językiem niż 

jego własny ojczysty. „Wszyscy byli nasyceni i zaczęli mówić”. „Wszyscy”, 
którzy byli napełnieni, mówili innymi językami. Oto nie wszyscy, którzy 
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mówią, są Galilejczykami. A jakże słyszymy każdy w swoim języku, w 
którym się urodziliśmy. " 

Bez wątpienia wszyscy na widowni słyszeli jedną lub więcej z tej dużej 

liczby przemawiających w swoim własnym języku ojczystym; ale kto będzie 
na tyle odważny, aby oświadczyć i spróbować udowodnić, że nie było 

przynajmniej niektórych ze 120 osób, które mówiłyby w językach, które nie 
były rodzime dla kogoś, a zatem nie mogły być zrozumiane przez nikogo 
obecnego? 

Tłum słyszał, jak ci Galilejczycy mówili w nowym języku „cudowne dzieła 

Boże”, a jednak część tego zdumionego i zdumionego tłumu, który się 
zebrał, stała się naśmiewcami i miała czelność mówić: „Ci ludzie są pełni 

wino." Jedyną odpowiedzią, jakiej należy udzielić takim samym wątpiącym 
i skandalicznym oraz wszystkim innym dzisiaj, jest ta sama, jaką udzielił 
im Piotr: 

„Stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję Ducha mego na 

wszelkie ciało” itd. 

„Tego Jezusa wskrzesił Bóg, czego wszyscy jesteśmy świadkami. Dlatego 
będąc wywyższonym po prawicy Bożej i otrzymawszy od Ojca obietnicę 

Ducha Świętego, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie”. I to jest jeden 
wielki cel w tym wylaniu, w wypełnieniu się proroctw, abyśmy byli dziś 
nieustraszeni i skuteczni świadkowie, aż po krańce ziemi. 

Teraz przejdźmy do Dziejów Apostolskich 19: 6: „A gdy Paweł włożył na 

nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i 
prorokowali”. (Właśnie to, co dzieje się dzisiaj w wyniku tego samego 

chrztu). Czy „oni” w ostatnim zdaniu tego tekstu mogą oznaczać mniejszą 
liczbę niż „oni” w zdaniach poprzedzających? - A wszyscy mężczyźni mieli 
około dwunastu lat. 

Punkt zwrotny. 

Teraz przejdźmy do Dziejów Apostolskich 8:17. „Wtedy włożyli na nich ręce 

i otrzymali Ducha Świętego”. Ale nie jest zapisane, że oni lub ktokolwiek z 
nich „mówił językami”. Jak będziemy interpretować ten tekst? Doskonale 

wiemy, jakie wnioski są z niego zwykle wyciągane i który jest tym samym, 
co pisarz do niedawna zawsze z niego wyciągał; i co było dla niego tak 

konieczne, aby uczynił jako kaznodzieja świętości, aby uniknąć konkluzji, 
że on i inni nie otrzymali chrztu w dniu Pięćdziesiątnicy, ponieważ Duch nie 

przemówił przez nas w nowym języku. Ale czy nauczanie Pisma Świętego 
pozwoli na taką interpretację, zgodnie z Markiem 16:17 i innymi zapisanymi 
przykładami wylania Ducha Świętego? 

Czytając wiarę apostolską, czytaliśmy o pracy w Los Angeles lub w 

raportach lub listach, które otrzymali, że taka osoba lub osoby otrzymały 
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Pięćdziesiątnicę; ale nie zawsze było to stwierdzenie „oparte na dowodach 
biblijnych”. Gdybyśmy to przeczytali w innych artykułach, nie 

wiedzielibyśmy, czy jest to sugerowane, czy nie, ale wiedzieliśmy, że wiara 
apostolska spodziewała się, że będzie tak zrozumiana, niezależnie od tego, 
czy zostało to powiedziane, czy nie, że było to z dowodami biblijnymi. 

W czasach wczesnego metodyzmu rozumiano, że wszystkie doniesienia o 
nawróceniach były autentycznymi przypadkami, w których uczestniczyły ze 

świadectwem Ducha o tym fakcie, natychmiast lub wkrótce potem, nawet 
jeśli nie wspomniano, że otrzymali świadectwo. Rom. 8:16; I Jana 5:10. 

Jak zatem możemy rozpatrywać doniesienia Nowego Testamentu o 
udzieleniu chrztu lub o darze Ducha Świętego w jakimkolwiek innym świetle 

niż to, że towarzyszyły mu pewne dobrze zrozumiałe znaki, dowody lub 
przejawy, nawet jeśli takie są nie są zapisywane. 

W związku z udzieleniem chrztu w Samarii nie jest powiedziane, że zrobili 

cokolwiek w jego wyniku, nawet że chwalili lub wywyższali Boga, a jednak 

mamy przyjąć, że nie było nic takiego, ponieważ tak nie jest 
wzmiankowany? 

W Dziejach Apostolskich 11:15 czytamy: „A gdy zacząłem mówić, zstąpił 

na nich Duch Święty, jak na nas na początku”. A jednak nie jest tutaj 
powiedziane, co dowiodło Piotrowi i tym, którzy z nim byli, że Duch Święty 
zstąpił na pogan w Cezarei, tak jak na nich na początku. 

Gdyby to był cały zapis, jaki mieliśmy, przypuszczam, że większość z nas 

założyłaby i oświadczyłaby, że był to kolejny przypadek udzielenia chrztu 
bez Ducha przemawiającego przez nich w innym języku. Ale na szczęście 

w poprzednim rozdziale iw 46 wersecie mamy inny zapis o tym, co tak 
bardzo przekonało tych zdumionych Żydów, że „na pogan został wylany dar 

Ducha Świętego. języki i wielbi Boga. " (Jak wielu miało już zaszczyt 
usłyszeć w tych ostatnich dniach). 

Czy nie jesteśmy zamknięci na wniosek, że te same znaki i przejawy w 

Samarii wywarły tak wielkie wrażenie na Szymonie Magu i udowodniły 

Piotrowi i Janowi, że ci, na których włożyli ręce, otrzymali dar Ducha 
Świętego . I wydaje się nam teraz całkiem jasne, że nikt nie może zgodnie 

z tymi innymi wspomnianymi fragmentami dojść do innego wniosku, 
chociaż niewątpliwie wielu z powodów, o których mowa powyżej, poczuje 
się zmuszony trzymać się ich poprzedniej metody interpretacji. 

 

OCHRZCZONY W HONOLULU. 
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„Przez jakieś dwa lata w mojej duszy było głód Ducha Świętego. Byłem 
całkowicie oddany Bogu, wiem, że zostałem uświęcony, ale zabrakło mocy 

i nie nadążałem za znakami. Nawróciłem się pięć lat temu 19 października 
tego nadchodzącego października. W następnym roku udałem się do domu 

szkoleniowego Armii Zbawienia. Tam Bóg cudownie mnie pobłogosławił. W 
ciągu ostatnich kilku tygodni w domu treningowym Pan dał mi wylanie 

swego Ducha, wielu zostało zbawionych i uświęceni, a na spotkaniach ludzie 
oddawali się mocy Bożej, a potem dzieło toczyło się tak mocno, że Bóg 
cofnął swego Ducha. 

„Stacjonując jako kapitan w Salinas w Kalifornii, otrzymałem jeden z 

dokumentów wiary apostolskiej. Było to we wrześniu 1906 roku. Widziałem 
tutaj, czego mi brakowało, chrzest Duchem Świętym i ogniem, poczułem, 

że mam Ducha ale nigdy nie przyjąłem chrztu Duchem Świętym i ognia. 
Podczas stacjonowania w wojsku tutaj zachorowałem, byłem lekarzem i 

brałem lekarstwa. Stałem się tak zły, że musiałem wracać do domu. 
Przebywając na urlopie w Santa Cruz w w domu miałem mnóstwo czasu na 

czekanie na Boga, mój ojciec i matka również łaknęli Ducha Świętego, 
spędzaliśmy pół nocy na modlitwie, podczas których otrzymywaliśmy 
wielkie namaszczenia i błogosławieństwa. 

„Po prawie dwumiesięcznym pobycie w Santa Cruz Pan doprowadził mnie 

do rezygnacji z lekarza i lekarstw, co zrobiłem i przyjąłem Go na swojego 
Uzdrowiciela. 3 listopada o godzinie 14:00 Bóg mnie uzdrowił. od godziny 

zacząłem czuć się lepiej, a dziś czuję się dobrze i od tego czasu nie wziąłem 
ani kropli lekarstwa. Bogu niech będzie cała Chwała. Błogosławcie Jego 
imię. 

„Po kilku tygodniach odpoczynku wyjechałem do San Francisco, gdzie 
pomogłem w jednym z korpusów. Tutaj miałem ciężką walkę w duszy, 

czasami nie wiedziałem, w którą stronę się zwrócić. Walka w mojej duszy 
była straszna , ciężko mi było uchwycić się Boga. Czułem, jak Bóg wzywa 

mnie do wiary i ufam Mu za wszystkich i pozwala Duchowi Świętemu 
prowadzić. 

„W tym czasie otrzymałem z centrali rozkaz udania się na Wyspy Hawajskie. 
Czułem, że powinienem poczekać i otrzymać Ducha Świętego, więc 

wystawiłem Boga na próbę i powiedziałem Mu, że jeśli zechce mnie na 
wyspach, będzie musiał wysłać ze sobą opłatę, ponieważ nie będę odbierać 

za swój przejazd. Przyszły pieniądze i pojechałem na „Alameda”. Na tym 
statku spotkałem brata Turneya i jego żonę i stwierdziłem, że są 

wyznawcami wiary apostolskiej. Cóż, poczułem się lepiej i zobaczyłem rękę 
Boga. Szedłem na parowcu, który wypłynął tydzień przed „Alamedą” z San 

Francisco, ale akurat byłem w pociągu, który spóźniał się do miasta, tak że 

przegapiłem pierwszy parowiec. Pan chciał, żebym poznał brata Turneya. 
Gdybym odleciał pierwszym parowcem, byłbym poza Honolulu i na innej 
wyspie. 
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„Powiedziałem bratu Turneyowi o swoim stanie duchowym. Wtedy zaczęli 
się za mnie modlić. Podczas mojej podróży na wyspę Pan mówił do mnie i 

przygotowywał mnie na przyjście Pocieszyciela. Chwała Jezusowi. 
Powiedziałem bratu Turneyowi: ' Nie opuszczę Honolulu, dopóki nie 

otrzymam mojej Pięćdziesiątnicy ”. Cóż, chwała! Po jednym dniu na 
wyspach przyjąłem chrzest Duchem Świętym i ogniem i mówiłem językami. 

Kosztowało mnie to stanowisko oficera armii. Pan powiedział mi, że będę 
musiał opuścić armię, jak tylko będę mógł nie chwalić Boga i być pod ludźmi 

- musiałbym być prowadzony przez Ducha. Pan stał się dla mnie tak cenny. 
Czuję się jak dziecko. Obecnie pomagam bratu Turneyowi w misji. Jestem 

w ręku Boga, aby idź, dokąd mnie prowadzi. Biblia to nowa książka.Aby 
zachować pokorę i napełnić się Duchem Świętym, musimy zwyciężać w 

modlitwie i studiować Słowo ”. 
- Elmer B. Hammond, Honolulu, Hawaje. 

 

Kiedyś karmiono nas teologicznymi wiórami, wiórami i wiatrem, ale teraz 
długa, długa noc minęła. Karmimy się Słowem, które zostało objawione 
przez Ducha Świętego - całym Słowem i tylko Słowem. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

PENTECOST NA POŁUDNIU. 

West Union, Karolina Południowa, 24 marca. 

Świętym na Kalifornii i na całym Zachodzie: Pozdrowienia w Jezusie. 

Pięćdziesiątnica nadeszła na południe. Energia spada z Atlantyku do rzeki 

Mississippi. Miasta i krainy są wypełnione krwią Bożą, uzdrowieniami, 
cudami, różnymi językami, interpretacją języków. O, jak wielbię Boga. 

Szkoła Falcon w pobliżu Dunn w Karolinie Północnej w całości otrzymała 
Pięćdziesiątnicę. Niektórzy uczniowie mówią językami. Niektórzy 

interpretują i piszą w kilku językach i interpretują. Dyrektor, ks. JF Taylor, 
mówi językami, interpretuje, śpiewa i gra w mocy Ducha. 

Nasze spotkanie w Taccoa w stanie Georgia było całkowitym zwycięstwem, 

w Royston w stanie Georgia było takie samo i były cuda uzdrowienia, 
których nigdy wcześniej nie widziałem. Bracie. King i ja pomodliliśmy się i 

modliliśmy za 72-letnią siostrę, która nie zrobiła kroku od osiemnastu 

miesięcy. Wstała i krzyczała w każdym pokoju w domu, a w niedzielę poszła 
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na nabożeństwo, napominała i głosiła, i ostrzegała ludzi, aby 
przygotowywali się na przyjście Jezusa. Była z wiary prymitywnej, ale teraz 

została napełniona Duchem Świętym. W tym miejscu moc spada, a ludzie 
przyjmują dzień Pięćdziesiątnicy i mówią językami, ponieważ wszyscy 

mówią językami, które otrzymują chrzest, tak jak to zrobili w dniu 
Pięćdziesiątnicy. 

Proszę o zainteresowanie modlitwami wszystkich świętych, abym miał siłę 

fizyczną do utrzymania się w pracy. Bracia, idźcie dalej w imię Jezusa, 
naszego Króla. Wkrótce przyjdzie, a panna młoda musi być ubrana i 
gotowa. Ma być bez plam i zmarszczek. Chwalcie naszego Boga. 

Ludzie modlą się tu, w swoich domach i lasach, i przychodzą na 

nabożeństwo płacząc i prosząc o pomoc. O, Panie Boże, zmiłuj się nad tym 
biednym zaginionym światem. 

Niebo wydaje się coraz bliżej. Słyszę muzykę. Widzę miasto. Chwała Bogu, 
chwalcie Go. 

Pewnego dnia brat wszedł na wzgórze, aby się modlić w pobliżu tego 

miejsca, a anioł przyszedł do niego i powiedział mu te słowa: „To nie potrwa 
długo”. Powiedział, że anioł miał długie włosy z pasmami złota, a jego twarz 

świeciła tak jasno i była wspaniała. Widział iskry białego światła lecące z 
twarzy anioła. O, chwała Bogu. Ten człowiek wydawał się przepełniony 

mocą i chwałą Bożą, kiedy powiedział to podczas nabożeństwa w tym 
miejscu w zeszłą sobotę. Jest dobrze znany w tym kraju i 

wierzy. Pamiętamy Korneliusza i nie mamy prawa w to wątpić. Wasz brat 
w Chrystusie i sługa Boży, -GB Cashwell. 

 

Pięćdziesiątnica W SAN FRANCISCO. 

W San Francisco było kilka uderzających przypadków zarówno nawrócenia, 
jak i uświęcenia; i kilka niezwykle jasnych przypadków chrztu 

Bożego. Pięciu zostało nawróconych jednej nocy. Innej nocy hawajski brat 
został cudownie nawrócony, a następnego wieczoru pewna Filipinka została 

pięknie uratowana. Powiedziała: „Ja nie mówię dużo po angielsku, ale znam 
Boga - Jezus, on zdobył moje serce”. Hawajczyk nie mógł mówić przez kilka 
minut po tym, jak wstał, moc Boża była nad nim do takiego stopnia. 

W innym nabożeństwie katolik został wyraźnie zbawiony. Poszedł na swoje 

miejsce i zwracając się do towarzysza, wezwał go, aby przyszedł do Boga i 
został zbawiony, świadcząc zdecydowanie, że Bóg zbawił go od jego 
grzechów. 
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Pewien kaznodzieja baptysta przyszedł na to spotkanie, wyznał swoje 
odstępstwa i potężnie wołał do Boga o przebaczenie. Zrezygnował z tytoniu 
i wydawał się cudownie szczęśliwy w Panu. 

Pewna biedna kaleka Niemka była przyprowadzana na spotkania przez 
życzliwych przyjaciół i otrzymała w niezwykły sposób chrzest Duchem 
Świętym i ogień. 

Inna siostra około czterdziestki, która nigdy nie złożyła wyznania 

religijnego, przyszła na zebrania i najwyraźniej była bardzo 
zainteresowana. W czwartek po południu przyszła na spotkanie i była 

wyraźnie nawrócona. Moc Boża wstrząsnęła nią tak mocno, że starsza 
przyjaciółka, która towarzyszyła jej na zebraniach, była tym bardzo 

poruszona i podekscytowana; oświadczyła, że siostra ma drgawki i 
powiedziała, że należy coś zrobić, aby ją ulżyć. Kiedy powiedziano jej, że 

to jest moc Boża i że siostra wyjdzie z tego dobrze, spojrzała z 
niedowierzaniem i latała wkoło w wielkim podnieceniu. Najwyraźniej nie 

widziała tego wcześniej w takim sensie. Siostra wróciła na zebrania dopiero 
w sobotę wieczorem. W międzyczasie została całkowicie uświęcona, bez 

pomocy kaznodziei lub któregokolwiek ze świętych. Bóg uświęcił.Przyszła 
w sobotę wieczorem na chrzest Duchem Świętym. Pisarz głosił tamtego 

wieczoru na temat „Dziesięciu dziewic”. Siostra ponownie została 

wstrząśnięta potężną mocą Boga. Jej mąż siedział obok niej i był ewidentnie 
zdumiony; jednak uznał to za moc Bożą, chociaż nie zbawił się, nie oparł 

się mocy Bożej ani nie próbował przeszkadzać żonie. Kiedy jego żona 
podeszła do ołtarza, wciąż trzęsąc się pod potężną mocą Bożą, siedział cicho 

na swoim miejscu, głęboko poruszony tym, co się działo. Modliła się z 
okropną gorliwością o chrzest Duchem Świętym i ogień. Poinstruowaliśmy 

ją, aby nie modliła się o „języki”, ale o chrzest Duchem Świętym i ogień. 
Bóg ochrzcił ją Duchem Świętym i ogniem, a ona zaczęła mówić innymi 

językami, tak jak Duch ją wypowiadał ”.Mówiła bardzo wyraźnie w trzech 
językach. Nie widziałem wyraźniejszego przypadku. Kiedy wstała, jej mąż 

podszedł do jej miejsca, najwyraźniej głęboko poruszony. Chwyciła go za 
rękę i zaczęła mówić (modlić się) w nieznanym języku. Było cudownie. 

Wszyscy obecni byli przekonani, że było to dzieło żywego Boga. Cały 
sprzeciw został zmieszany i uciszony. To była dawna moc zielonoświątkowa. 

Brat Seymour przyszedł niespodziewanie i wygłosił dla nas jedno 
błogosławione kazanie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z prostoty i siły 

jego dyskursu. To wszystko było dla mnie inspiracją, aby zobaczyć jego 
promienną twarz i usłyszeć, jak otwiera pisma święte dla naszych głodnych 
serc. .-BH Irwin. 

 

ŻOŁNIERZE OTRZYMUJĄ PENTECOST. 
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Oakland, Cal., 6 kwietnia. 

Wreszcie Bóg dał mi czas na pisanie do domu. Chciałbym znowu zobaczyć 
Twoje drogie twarze, ale czuję Twoje modlitwy i cieszę się, wiedząc, że 

pamiętasz mnie na tronie łaski. O, jak dziś rano wychwalam mojego 
Jezusa. Brakuje mi słów, kiedy próbuję opisać, co Bóg robi dla tego 
zgubionego świata i dla nas, nierentownych sług. 

Praca w San Francisco jest po prostu wspaniała. Grzesznicy zbawieni, 

uświęceni i trzej dziennie dostali Pięćdziesiątnicę i najwspanialsze przypadki 
Pięćdziesiątnicy. Więzienia, szpitale i obozy żołnierzy otworzyły się przed 

nami, a teraz nieśliśmy tę cenną ewangelię do tych miejsc i odbywamy tam 
regularne spotkania. Kapelan żołnierzy dostał swoją Pięćdziesiątnicę zeszłej 
nocy, a ponieważ ją otrzymał, inny żołnierz przyjął chrzest. 

O, umiłowani, w Ewangelii, co Bóg uczyni dla nas, jeśli będziemy czyści i 
pod Krwią. Dwie Niemki otrzymały język afrykański, który został 

przetłumaczony. Hebrajski brat z Seattle, o którym wszyscy znacie, dostał 

swoje Zielone Świątki na naszym spotkaniu zeszłej nocy. Włoch słyszał, jak 
mała dziewczynka mówi w jego własnym języku, był profesorem i 

zastanawiał się nad tym. O, Bóg tu pracuje. Pan postawił mnie pewnej nocy 
i dał mi proroctwo, a kiedy byłem w rękach Boga, trzech dostało 
Pięćdziesiątnicę, jeden został uświęcony, a dwóch zbawionych. 

Przyjechaliśmy do Oakland w zeszłą środę. Mieliśmy kilka spotkań 
świętych, aw sobotę wieczorem zgodnie ze Słowem ustanowiliśmy 

diakonów. Och, tak miło spędziliśmy czas. A wczoraj Bóg przyszedł z 
potężną mocą. Sala była zatłoczona, nawy stojące, podłoga pokryta 

duszami położonymi pod władzą. Trzech grzeszników zostało zbawionych, 

a trzech dostało Pięćdziesiątnicę. O, to było wielkie spotkanie. Po prostu 
staramy się Go chwalić za to, co zrobił tutaj iw San Francisco, i zachować 
pokorę u Jego drogocennych stóp, aby praca była kontynuowana. 

Wysłaliśmy kolejnego brata do Santa Rosa. Wrócił, mówiąc, że praca go 
przerosła. Czterech dostało Pięćdziesiątnicę, wielu uratowanych. Och, tak 

się cieszę, że grzesznicy są zbawieni na naszych spotkaniach. Jadę do San 
Jose i Woodland. Wzywają mnie wszędzie. Módlcie się do Pana żniwa, aby 
wzbudził więcej nauczycieli. 

Zacząłem pisać ten list wczoraj, ale jechałem do Precidio, aby głosić 

żołnierzom. Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć o spotkaniu. Świetnie się 
bawiliśmy. Pan wygłosił kazanie, które poruszyło całe miejsce, powiedziała 

nam później pewna kobieta. Funkcjonariusze zaczynają skazać, powiedział 
mi kapelan. Chłopcy tłumnie przybywają na misję w poszukiwaniu 

zbawienia i Pięćdziesiątnicy. O, tutaj jest najwspanialsza perspektywa na 
Pięćdziesiątnicę. Módlcie się za nas dużo. Miłość do wszystkich świętych. - 
Florence Crawford. 
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PENTECOST W DENVER, COLO. 

19. i Welton Sts. - pisarz odwiedził Zgromadzenie Chrześcijańskie w drodze 
do Kalifornii i cieszył się błogosławioną społecznością ze świętymi w tym 

miejscu, szczególnie wyraźną wolnością Ducha Świętego, a dzieło 
zielonoświątkowców stale się rozwijało. Było to zaskoczeniem dla nadzorcy 

dzieła, br. GF Fink, aby ogień Ducha Świętego zstępował w ten sposób w 
jego zgromadzeniach i przez pewien czas obserwował przejawy Ducha z 

ostrożnością, tylko po to, aby być całkowicie przekonanym, że to pochodzi 
od Boga. Tak jak Boskie dzieło uzdrawiania, które charakteryzowało 

Zgromadzenie Chrześcijańskie, rozpoczęło się w Colorado Springs, gdzie 
brat Fink był pastorem, tak chrzest Duchem Świętym po raz pierwszy 

przypadł w tym miejscu, kiedy przechodzili przez niego pracownicy Los 
Angles. Ogień rozprzestrzenił się na Denver i inne zgromadzenia, a siedziba 

główna znajduje się w Denver,gdzie codziennie gromadzi się lud Boży w 
dużej sali, z których niektórzy przeszli duże odległości, szukając Boga. 

Pewna siostra niedawno przybyła z Nowego Meksyku w poszukiwaniu 
uzdrowienia, nawróciła się do Boga i otrzymała uświęcenie, uzdrowienie i 

chrzest Duchem Świętym - wszystko w jeden dzień; podczas gdy istnieje 
tutaj wiele innych przejawów mocy Bożej. Dzieci, zwłaszcza uczennice, 

mówiły językami pod mocą Ducha, a pisarz miał błogosławione 
doświadczenie, gdy trzykrotnie widział jedno z tych kazań z ołtarza przez 

około 15 minut, cały apel, w tym śpiew bycie w języku. Interpretacje tych 
orędzi i wielu innych przekazanych w różnych językach przez kilka, były 

dziełem Ducha Świętego za pośrednictwem wybranych narzędzi i zostały 
wyniesione do Boga dla wszystkich zgromadzonych świętych. 

Wielu członków zgromadzenia w Denver otrzymało Pięćdziesiątnicę i 
chociaż niektórym, podobnie jak w innych miejscach, przeszkadzali w 

swoim świadectwie ci, którzy nie rozumieli działania Ducha Świętego, 
niektórzy nadal zwyciężali przez krew Baranka i słowa ich świadectwa, a 

teraz wszyscy budują się w Bogu. Kilku najlepszych robotników wyruszyło, 
aby być świadkami w innych częściach Stanów Zjednoczonych, procesu, 

który nieustannie toczy się na każdym zgromadzeniu, na które nadeszła 
Pięćdziesiątnica, ale który ostatecznie jest wielkim błogosławieństwem dla 

świętych, którzy ich utracili bo potem sami wyruszają do pracy. Tylko 

wieczność ujawni zakres pracy wykonywanej przez tych, którzy wyruszają, 
aby świadczyć „w Samarii i na krańcu ziemi”, zgodnie z poleceniem Pana. 

W Wielki Piątek i Niedzielę Wielkanocną moc Boża była szczególnie 

widoczna w Denver, przypominając jedno ze słów, które mówią, że „w 
owym dniu będzie wielu zabitych Pańskich”, gdyż skazani jako ludzie zostali 

poddani mocy Ducha Świętego robił za czasów Wesleya i leżał na podłodze. 
W tej pozycji wydają się obcować z Ojcem, nieświadomi swojego 
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bezpośredniego otoczenia, niektórzy są załamani i wołają do Boga z wielką 
gorliwością, wielu otrzymuje z Jego rąk błogosławieństwo, którego 

potrzebują i powstają pełni radości z Jego obecności i zapewnienie o ich 
przyjęciu. 

Odwiedziliśmy ranczo, które jest połączone ze Zgromadzeniem, a tutaj, w 

sadzawce utworzonej przez strumień, który płynie obok, około osiemnastu 
otrzymało obrzęd chrztu przez zanurzenie, wszyscy radując się w Panu i 

wychwalając Go z głębi serca w piękne słońce. Znajdujemy tutaj, podobnie 
jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, którzy przeżywają 

Pięćdziesiątnicę, ducha, który nas łączy i sprawia, że uświadamiamy sobie, 

że wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie Jezusie i jesteśmy połączeni tym 
błogosławionym węzłem, który wiąże nasze serca chrześcijańską miłością 
wspólnota zgromadzenia ogólnego pierworodnych. 

 

PENTECOST W SPOKANE, WASH. 

Spokane to piękne miasto liczące około 90 000 mieszkańców. Modlitwa szła 
tam do Boga przez tygodnie i miesiące w celu potężnego przebudzenia. 

Pewni drodzy święci wyznaczyli godziny, czuwania, aby modlitwa 
wstawiennicza odbywała się co godzinę w dzień iw nocy, a Pan każdemu 

pomagał dotrzymywać wyznaczonej godziny. Nadszedł czas, kiedy grupa 

ludzi z Christian Alliance odprawiła dziesięciodniowy post i modlitwę. 
Postanowili nie wysyłać żadnych pracowników, ale modlili się, aby Bóg 

posłał tego, którego chciał. Mniej więcej w tym czasie br. Ryan w Portland 
poczuł się prowadzony, żeby tam pojechać. Przybył tam następnego dnia 

po dziesięciu dniach modlitwy. Uważali to za odpowiedź na swoją modlitwę 
i bardzo się cieszyli. 

Bóg zaczął działać w mocy zielonoświątkowej. Dusze zostały zbawione, 

uświęcone i ochrzczone Duchem Świętym oraz uzdrowione w 
ciele. Zdarzyły się niektóre z najbardziej niezwykłych przypadków 
mówienia językami. 

Spotkanie odbyło się przede wszystkim w domu na przedmieściach. Szybko 

rozprzestrzenił się na misję miejską, której właścicielką jest pani Florence 
Wood. Była przekonana, że to dzieło pochodzi od Boga i zaczęła szukać 

doświadczenia. Do ołtarza gromadzili się ludzie. Tłumy przybyły na misję i 
były zdumione znakami i cudami dokonanymi przez Boga. Spotkania nadal 
trwały na przedmieściach North Centre. 

Małe dzieci przyjęły chrzest i mówiły różnymi językami. Jeden pastor 

metodystyczny i jeden pastor adwentowy przyjęli chrzest i zanim zaczęli 
mówić językami, trzęsły się przez kilka godzin pod mocą Bożą. Wydaje się, 

że trzeba wyrwać się z wszelkiej ziemskiej natury. Około trzydziestu 
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członków Christian Alliance poparło ruch, a wielu z nich otrzymało 
Pięćdziesiątnicę. Ruch poparło również kilku wybitnych biznesmenów, a 

jeden specjalista od nieruchomości, JB Moody, zdobył doświadczenie i 
przemawiał w językach holendersko-niderlandzkim, chińskim i innych. 

Nigdy wcześniej nie znano tu takich wyznań, zadośćuczynienia i 

całkowitego poniżenia się. Stare rachunki zostały wyrównane, a harmonia 
między pracownikami jest doskonała. Gazety zamieściły kilka dobrych 

rzeczy na temat tej pracy, a także kilka bardzo mylących i gorzkich. - 
„Światło apostolskie”. 

Ponad sto dusz zostało zbawionych, oczyszczonych i ochrzczonych Duchem 
Świętym i ogniem, a praca przekroczyła wszelkie granice lub jej śledzenie. 

W związku z tym dziełem miały miejsce tutaj niektóre z najwspanialszych 
przejawów mocy Bożej. W moje życie Bóg wlał wielkie błogosławieństwo, 

niewymownie cenne. Dzieło wydawnicze zostało tu otwarte od Pana, 
utworzono urząd, duży i obszerny; także większa sala na nabożeństwa 

ewangeliczne - pierwsza sala okazała się za mała na niektóre spotkania. Na 
nasze spotkania przyciągają prominentni biznesmeni i chrześcijanie. 

Głosiciele Ewangelii z odległych i wiejskich miejsc przychodzą na chrzest. 
Inni, którzy przychodzą z niedowierzaniem, aby przyjrzeć się lub zbadać, 

podlegają władzy. Bóg wielokrotnie dawał niebiański chór.Dzieło zmierza 

do coraz większych proporcji zwycięstwa w Jego imieniu. Módlcie się za 
wszystkich świętych tutaj, abyśmy razem stali w jedności wiary. Amen. - 
ML Ryan, 9 Browne St. 

 

„W listopadzie ubiegłego roku w misji Azusa jeden ze świętych położył na 

mnie ręce i modlił się o moje uzdrowienie, a Pan uzdrowił mnie z tej 
okropnej egzemy choroby. O, alleluja! Warto wierzyć całej Ewangelii. 

Wtedy znaki będą postępuj zgodnie z Łukasza 16:17, 18. " -Pani. AL Tritt, 
Dillon, Mont. 

 

WYPEŁNIONE CHWAŁĄ BOŻĄ. 

Do czasu mojej pierwszej wizyty w Azusa Street Mission słyszałem wiele 

sprzecznych historii o tym miejscu, a ponieważ w tym czasie pragnąłem 
głębszych rzeczy Bożych, jednak w mojej prostocie nie wiedziałem, jak 

osiągnąć standard wczesnych chrześcijan, ponieważ wydawało się, że nikt 

nie wzniósł się wyżej ani nie mógł mi powiedzieć, jak to zrobić. Wiedziałem, 
że moje doświadczenie było dalekie od życia zielonoświątkowego, w jakiś 

sposób każdy wydawał się pozbawiony mocy. Jeśli o mnie chodzi, do tego 
czasu dotarłem do granic i zrozumienia, które otrzymałem. Trzy razy 

zostałem cudownie uzdrowiony przez Pana, a moje świadectwo zostało 
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wysłane przez innych do wszystkich krajów związkowych, a także za 
granicę. Moja rodzina otrzymała te same błogosławieństwa i wszyscy służyli 
Panu, więc miałem wiele podziękowań i chwał Bogu. 

W moim doświadczeniu, po dokładnym studium Słowa Bożego, przyszedł 
czas, kiedy zdałem sobie sprawę, że są dla mnie głębsze rzeczy, ale nie 
wiedziałem, jak i gdzie mam otrzymać to dzieło łaski. 

Po usłyszeniu o pracy w Misji pomyślałem: „Jeśli jest prawdą, jak mi 

powiedziano, o działaniu Ducha io tym, jak Duch Święty spadł na tych, 
którzy uwierzyli i jak otrzymujący został obdarzony mocą z wysoka, co 

sprawiło, że zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch im mówił, „to jest 
miejsce dla mnie i doszedłem do wniosku, że następnego dnia Pańskiego, 
10 czerwca, przyjdę i zobaczę na własne oczy. 

Od pierwszego wejścia uderzył mnie błogosławiony duch, który panował na 
spotkaniu, takie poczucie jedności i pokory wśród dzieci Bożych. A zanim 

spotkanie się skończyło, byłem w pełni usatysfakcjonowany i przekonany, 

że to potężna moc Boża działa. Od tego czasu coraz bardziej łaknąłem i 
czułem, że nie będę w pełni usatysfakcjonowany, dopóki błogosławieństwa 
życia zielonoświątkowego nie będą moje. 

Czekając na Boga, zostało mi objawione, że nie mogę tego przejść przez 
moje przeszłe doświadczenia i jakby to było, muszę zacząć od nowa. Mówię 

ci, jeśli kiedykolwiek byłem szczery, teraz tak było. Wszystko oddałem Bogu 
bez żadnych zastrzeżeń. Nie trzeba dodawać, że wkrótce potem 

otrzymałem świadectwo mojego uświęcenia. Chociaż agonia duszy była 
czasami tak wielka, że ledwo mogłem znieść, to jednak Bóg dał mi łaskę, 

abym przez nią przeszedł. Od tego czasu wiedziałem, że jestem gotowy na 

moją Pięćdziesiątnicę i przy każdej okazji stawałem przed ołtarzem zarówno 
publicznie, jak i prywatnie, często otrzymując po tym namaszczenia. 

Wtorek, 5 marca, był na spotkaniu i szukał przez kilka godzin, ale nie dotarł, 

i wydawało się, że jest tak daleko jak zawsze. Po powrocie do domu 
cieszyłem się chwilą społeczności z częścią mojej rodziny, co trochę mnie 

odświeżyło. Potem wieczorem postanowiłem odwiedzić na kilka chwil moich 
sąsiadów, braci w Chrystusie, którzy otrzymali Pięćdziesiątnicę. 

Powiedziano mi, że brat H. Smith też tam był. Po krótkiej wizycie 
umówiliśmy się na modlitwę przed wyjazdem. Zanim to zdecydowano, br. 

Smith zauważył, że prawdopodobnie Pan ześle mi moją Pięćdziesiątnicę. 

Byłem jak człowiek chwytający się bomby i natychmiast promień nadziei 
wszedł do mojej duszy i powiedziałem w sobie: „Tak, Panie, ześlij teraz 

Ducha Twego”. Stopniowo czułem, jak spada moc. Mówiąc w 
skrócie,Wkrótce zacząłem mówić innymi językami, a błogosławieństwa 

zdobytego wtedy nie mogę opisać słowami, ponieważ nie zdołałyby one 
wyrazić boskiego znaczenia, jakie ma ono dla mojej duszy. Mówiłem 

językami przez prawie trzy godziny i chwaliłem w nich Boga. W tym czasie 
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Bóg objawił mi wiele rzeczy, o których w tej chwili nie będę opowiadać. Nie 
sądziłem, że możliwe jest, aby istota ludzka była tak wypełniona Bożą 

chwałą jak od tamtej pory. Teraz zaczynam pojmować ze wszystkimi 
świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznawać 

miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, abyście zostali napełnieni całą 
pełnią Bożą. —Louis Osterberg.W tym czasie Bóg objawił mi wiele rzeczy, 

o których w tej chwili nie będę opowiadać. Nie sądziłem, że możliwe jest, 
aby istota ludzka była tak wypełniona Bożą chwałą jak od tamtej pory. 

Teraz zaczynam pojmować ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, 
długość, głębokość i wysokość, i poznaję miłość Chrystusa, która 

przewyższa wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. —Louis 
Osterberg.W tym czasie Bóg objawił mi wiele rzeczy, o których w tej chwili 

nie będę opowiadać. Nie sądziłem, że możliwe jest, aby istota ludzka była 
tak wypełniona Bożą chwałą jak od tamtej pory. Teraz zaczynam pojmować 

ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i 

wysokość, i poznawać miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, abyście 
zostali napełnieni całą pełnią Bożą. —Louis Osterberg. 

 

„Chwała Bogu za pełne i darmowe zbawienie. W kwietniu 1906 roku 

przybyłem do Azusa Street Mission, przychodziłem na zebranie raz po raz, 

ale nie poszedłem do ołtarza, dopóki moja ciotka nie otrzymała 
Pięćdziesiątnicy i to sprawiło, że głodny, więc poszedłem kopać, a Pan mnie 

poświęcił i uświęcił. Szedłem przez trzy miesiące, a potem poszedłem na 
moją Pięćdziesiątnicę. Nie dostałem tego, gdy pierwszy raz ukląkłem, ale 

odszedłem i wróciłem, i kiedy wróciłem, moja młodsza siostra miała swoją, 
a kiedy ją zobaczyłem, zachorowałem na siebie, padłem na kolana i nie 

wstałem, dopóki nie otrzymałem mojego. Alleluja - Nasza rodzina jest cała 
zbawiona i ochrzczona Duchem Świętym i gotowy, aby Bóg posłał nas, 
dokądkolwiek zechce. " -FA. Cummings, 312 Azusa Street, Los Angeles. 

Bóg stworzył twoje ciało z prochu ziemi. Należy do Niego. Kiedy diabeł Mu 

go ukradł, Jezus odkupił go Swoją Krwią. Powinien mieć twoje ciało. Oddaj 
Mu to. Chwalcie Go, chwalcie Go! Wszystko oddajemy Tobie. Oddajemy 
Tobie tę glinianą kamienicę. 

    * * *     

Na świecie jest 50 000 języków. Niektóre z nich brzmią jak bełkot. Trudno 

odróżnić Eskimosa od szczekania psa. Pan pozwala mądrym ludziom mówić 
w tych gadatliwych językach. Potem mówi dziecku najpiękniejszą łaciną i 
greką, tylko po to, aby zmylić profesorów i uczonych ludzi. - Baner Prawdy. 

 

Cokolwiek widzimy w doktrynach Słowa Bożego, powinniśmy otrzymać, 
jeśli jesteśmy ludem Bożym. 
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WIARA APOSTOLSKA 
„Gorąco walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym”. Judy 3 

 

Vol. I. Nr 8 Los Angeles, Cal. , Maj 1907 Subskrypcja bezpłatna 

 

Los Angeles Campmeeting of the 

Apostolic Faith Missions 

 

Spodziewamy się wielkiego spotkania w Los Angeles, które rozpocznie się 
1 czerwca i potrwa około czterech miesięcy. 

    * * *     

Wybrane do tego miejsce przylega do granic miasta, kilka mil od centrum 
miasta, w zagajniku jaworu i żywych dębów w pobliżu Hermon. Opłata to 

tylko pięć centów za samochody elektryczne, które jeżdżą co siedem 

minut. To tylko trzy przecznice od miejsca, w którym samochody 
zatrzymują się na Campmeeting. 

    * * *     

Spodziewamy się, że będziemy mieć tabernakulum, które pomieści około 

1000 osób. W gaju będzie miejsce na wiele namiotów. Bezpłatne tereny 

kempingowe. Powietrze jest świeże z morską bryzą, która napływa z 
odległego oceanu i jest mnóstwo dobrej wody. Możesz się tam modlić tak 

głośno, jak chcesz. Wszędzie są zalesione wzgórza, wokół których, jak 
spodziewamy się, rozbrzmiewać będą pieśni i modlitwy świętych oraz 
okrzyki nowo narodzonych dusz. 

    * * *     

Będzie to osobne tabernakulum na spotkania dla dzieci z codziennymi 

nabożeństwami, więc będzie to spotkanie zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Będą kompetentni pracownicy, którzy będą ich nauczać i 

pomagać duchowo. Spodziewamy się, że będzie to czas zbawienia 
dzieci. Planowane są także spotkania mamy. 
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    * * *     

W tej kampanii jednoczą się pracownicy wszystkich misji w Los Angeles i 
okolicach, którzy są jednym z nami na mocy chrztu przez jednego Ducha w 

jedno ciało. Nabożeństwa będą kontynuowane w Azusa Mission każdej 
nocy, tak samo jak zawsze, zespół wyruszy ze spotkania, aby kontynuować 
pracę. Inne misje również będą kontynuować swoją pracę. 

    * * *     

Duża grupa pracowników Ducha Świętego, mężczyzn i kobiet, których Bóg 

wyposażył do swojej służby, będzie obecna, aby kontynuować spotkanie 
pod przewodnictwem naszego błogosławionego Odkupiciela, którego 

czcimy jako wielkiego Przywódcę i Kierownika. Wiele modlitw idzie do Boga, 
aby uczynił ten czas odwiedzenia swojego ludu ze zbawieniem i wylaniem 

Pięćdziesiątnicy, jakiego nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami. Biznesowa 
część pracy jest uporządkowana i uporządkowana. Odpowiedni 
funkcjonariusze będą odpowiedzialni za teren, stawianie namiotów itp. 

    * * *     

Pracownicy z różnych misji najpierw spotkali się, aby wspólnie naradzić się 

na temat spotkania. Zeszliśmy, aby poprosić Pana o pieniądze, i przyszedł 
świadek, że modlitwa została wysłuchana; Duch został wylany na 

nas. Powstaliśmy i postanowiliśmy wydzierżawić grunt na cztery 

miesiące. Przed zakończeniem spotkania moc Boża tak wypełniła 
pomieszczenie, że ktoś znalazł się pod władzą i spotkanie zamieniło się w 
nabożeństwo zielonoświątkowe. 

    * * *     

Wielu chętnie służy pomocą w oczyszczaniu i przygotowywaniu 

gruntów. Żadne zbiory nie zostały odebrane, ale na zebranie zaoferowano 
już kilkaset dolarów. Bóg słyszy modlitwę i pieczętuje ją. 

    * * *     

Przeglądanie pola namiotowego. 

Ostatniego lata, podczas upalnych dni, kiedy tłumy wypełniały Misję Azusa 

przez cały dzień, ludzie często wstawali i mówili, że chwalą Boga za to, co 
dla nich robił „tego ranka”; nie zdając sobie sprawy, że słońce zachodziło 

wieczorem. Nie jedli przez cały dzień, a jednak byli tak pochłonięci 
siedzeniem u stóp Jezusa, że stracili poczucie czasu i siedzieli w upale, 

ocierając pot z twarzy. Pomyślałem, jak bardzo podobało się to Bogu i że 

byłby zadowolony, gdyby dał im ładne, zacienione miejsce, w którym 
mogliby oddawać cześć. 
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Kilka tygodni temu, kiedy nasza siostra czytała listy w niedzielny poranek 
w Azusa Mission z zagranicy i ojczyzny, czytając o spotkaniu na wschodzie, 

powiedziała, że wierzy, iż Pan da nam tutaj spotkanie obozowe. . Pan zaczął 
mówić do mnie o spotkaniu obozowym. Rozmawiał ze mną w nocy, a 

następnego ranka ciężar spotkania obozowego ciążył mi na sercu, że 
odłożyłem pracę, poszedłem do Misji i zapytałem naszą siostrę, czy Pan 

położył to na jej sercu, gdzie jest zamierzam zorganizować spotkanie. 
Wydawało mi się, że tego ranka widzę w wizji gaj i małe białe namioty. I 

Bóg pokazywał nam obojgu to samo miejsce. Kiedy rozmawialiśmy, 
przyszedł brat z brzemieniem obozu na sercu.Nie był w stanie spać na myśl 

o tym i gdzie to mieć. Powiedzieliśmy, że wszyscy pójdziemy i obejrzymy 
teren, więc zaczęła się nasza firma. 

Gdy tam wylądowaliśmy, każdy nasz krok wydawał się chwalić Boga. Same 
drzewa zdawały się klaskać w dłonie i mówić „Chwała Bogu”. Kiedy szliśmy 

Arroyo, niebo zstąpiło z naszych duszy, aby się przywitać, i powiedzieliśmy: 
„Na pewno Bóg jest w tym”. Zaczęliśmy odczuwać pragnienie i poszliśmy 

do domu siostry po drinka ze studni na jej podwórku. Wyszła radowana, 
szukając swojej Pięćdziesiątnicy. Kiedy zaczęliśmy pić, myśleliśmy o tym, 

jak Bóg będzie napoił tam spragnione dusze, i śpiewaliśmy: „Dobrze przy 
drodze Samarii, kiedy spadło błogosławione poselstwo, Dawno temu na 

spragnioną duszę kobiety”. A moc Boża zstąpiła na nas wszystkich. 
Wróciliśmy i ponownie spojrzeliśmy na ziemię. Z pewnością wygląda tam 

jak kraina Beulah. Poszliśmy dalej i odwiedziliśmy drogiego starszego brata 
w Hermon i cieszył się perspektywą obozu.Wszyscy nas witali i chwalili 
Boga. 

—Jeden z Komitetu. 

    * * *     

Trwają przygotowania do obniżenia stawek na wszystkich liniach 
kolejowych dla osób przyjeżdżających na spotkanie obozowe. 

    * * *     

Po przyjeździe do Los Angeles wsiądź do samochodu South Pasadena lub 
Church of Angels i wysiądź na Sixtieth Ave. 

    * * *     

Namioty można kupić lub wynająć po rozsądnych cenach na terenie 
kempingu. Przynieś ze sobą niezbędne środki do życia w namiotach. 

    * * *     
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Pełne informacje dotyczące spotkania obozowego można uzyskać pod 
adresem APOSTOLIC FAITH CAMP-MEETING, 312 AZUSA ST., LOS 
ANGELES, CAL. 

 

POSIEDZENIA WIELKANOCNE. 

W Little Rock, Ark. 

7 maja - Dziękuję Bogu, że mogę ogłosić zwycięstwo przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. Jesteśmy teraz w środku wielkiego 
oczekiwania. Ogień pada i ludzie od razu przystępują do chrztu. Duch 

Święty działa pośród nas jak nigdy dotąd. Pan oznajmił nam, że mówienie 
językami jest biblijnym dowodem chrztu Duchem Świętym. Bracie. Jeter i 

ja prowadzimy tutaj spotkanie z kilkoma innymi braćmi. Duch Święty ma 

władzę. Módlcie się dużo, abyśmy mogli zejść z drogi Ducha Świętego, aby 
mógł kierować rzeczami, które będą dla Niego odpowiednie. —DJ Young, 
212 N. Hickory St., Pine Bluff, Ark. 

W Topeka w stanie Kansas. 

Misja, 926 N. Kans. Śr., 9 maja - To z pewnością cudowne, jak Pan działa 

na całym świecie i cieszę się, że mam udział w tym wielkim dziele. Chwalcie 
Jego imię. Praca tutaj posuwa się naprzód i niektórzy czekają i szukają 

Pięćdziesiątnicy. Pół tuzina lub więcej przyjęło chrzest i mówi językami. 
Siostra Culp wróciła do nas z Los Angeles, gdzie otrzymała Pięćdziesiątnicę. 

Bóg używa jej tutaj dla swojej chwały, mówiąc językami i opowiadając o 

swoich cudownych dziełach. W niedzielę mieliśmy błogosławiony dzień. 
Nabożeństwo popołudniowe dobiegło końca. Moc Boża spoczęła na jednej 

siostrze. Wstała od ołtarza, krzyczała po całym domu i wielbiła Boga. Jej 
mąż upadł na plecy pod wpływem mocy. Powiedział, że jest bliżej Pana niż 

kiedykolwiek. Inni gorliwie szukają. Diabeł ciężko walczy,ale jesteśmy 
zdecydowani pozostać na polu i pozwolić Bogu iść z nami. —CE Foster. 

W Chicago, Ill. 

943 W. North Ave., 11 kwietnia - Nasze spotkania są naprawdę wspaniałe, 
odkąd otrzymałem Pięćdziesiątnicę. Od pierwszego dnia, kiedy 

przyjechałem do domu, misja nie zatrzyma ludzi i wyprowadziłem się z 

pokoi na tyłach Misji i używamy ich jako sal przelewowych i sal 
modlitewnych, a mimo to nie możemy pomieścić tłumów w niedzielę. A co 

najlepsze, Duch działa z wielką mocą, a ludzie podlegają nim, a wielu 
przyszło i przemówiło językami. Moja droga żona otrzymała Pięćdziesiątnicę 

wkrótce po moim przybyciu do domu, a wczoraj przyszedł jeden z naszych 
starszych, który szukał od miesięcy. Alleluja! Ludzie przybywają ze 

wszystkich stron, a zainteresowanie i moc rosną każdego dnia, aż nigdy 
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nigdzie nie widziałem więcej mocy Bożej, niż widzimy tutaj od czasu do 
czasu. A co najlepsze, wszystko to pochodzi od Boga - nikt nie może rościć 

sobie prawa do uznania,—Bóg po prostu przychodzi z mocą i przejmuje 
władzę. 

Nigdy nie zapominamy o modlitwie za Azusa St. Mission i mamy nadzieję, 

że o nas pamiętacie. Umiłowani, chodźmy pokornie przed Panem i oddajmy 
Mu całą chwałę za to, co czyni, a On będzie z nami. Mam ochotę cały czas 
przebywać u Jego stóp. 

13 kwietnia - To cudowne, jak On pracuje w naszej mgle. Jeden po drugim 
przychodzą i mówią językami. Ostatniej nocy spotkanie trwało całą noc. 

W Memphis, Tenn. 

2 maja - Pan, nasz Bóg, jest z nami w tym miejscu, a święci obchodzą dzień 

Pięćdziesiątnicy. Nigdy nie spotkałem się z taką mocą diabła jak tutaj. 
Pewien mężczyzna przyszedł na nabożeństwo i siłą wyciągnął żonę z ołtarza 

i zagroził, że zabije mnie i innych. Ale chwała Bogu, został pokonany przez 

naszego Boga. Jego żona przyjęła chrzest i mówiła językami, a wczoraj 
wieczorem wrócił na nabożeństwo i powiedział, że musi mieć swoje 

Pięćdziesiątnicę. Wychwalać Boga. Słyszałem od br. Kościół Masona. Moc 
spada i wiele dusz zostaje napełnionych i mówiących językami. Spotkałem 

Bro. Mason w zeszłym tygodniu i znalazł go wypełnionego błogosławionym 
Duchem Świętym. To cenny brat. Oto bitwa, ale nasz Bóg toczy ją za nas. 

Jesteśmy tu tylko po to, aby stać spokojnie i zobaczyć zbawienie Pana. 
Święci zbierają się tutaj z Mississippi,Missouri i punkty Tennessee. Ta praca 

w Memphis ma teraz trwać przez całe lato. Pragnę zobaczyć was wszystkich 
za życia, ale jeśli nie, spotkam się z wami na uczcie weselnej Baranka. —
GB Cashwell. 

W Alliance O. 

Znajdujemy się pośród łaskawego wylania Ducha Bożego podczas naszego 
dziesięciodniowego poświęcenia; ludzie zbliżają się do Jerozolimy, pragnąc 

lepiej poznać drogę Boga. Trzynaście zostało oddanych pod władzę naraz, 
a niektórzy z nich otrzymali proroctwo w dniu Pięćdziesiątnicy, wiele 

słodkich orędzi niebiańskich. Młody irlandzki chłopiec, dwudziestoletni 
sierota, został uratowany na statku dwa lata temu, gdy ks. Lupton był w 

drodze do Afryki. Przybył do Domu tutaj dwa tygodnie temu i za kilka dni 
przyjął Pięćdziesiątnicę. Bóg tak cudownie go wykorzystał i uczynił z niego 

takim błogosławieństwem dla wszystkich. Prorokował pod mocą ponad 
sześć godzin. Opowiadał o krajach Afryki i mówił o wielu miejscach, które 

odwiedził wielebny Lupton. Sam chłopiec nigdy nie był w Afryce, ale po 
nawróceniu był w drodze do Anglii. 
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Lekarz z Oberlin College pojawił się na spotkaniu, podczas gdy pastor 
McKenney wygłaszał wiadomość i powiedział: „Wierzę w to, byłem 

sceptyczny, ale wiem, że to prawda”. Ołtarz wypełniony od razu 
mężczyznami i kilkoma kobietami klęczał przy przednich siedzeniach. 

Och, jak bardzo kochamy szanować drogocenną krew. To takie 

błogosławieństwo stać i widzieć zbawienie Boże. Uważamy, że Duch Święty 
jest wierny. 

Bardzo duża grupa z nas obchodzi teraz Zielone Świątki w Ohio. Szybko się 
rozprzestrzenia. Otrzymujemy wiele pilnych telefonów. Módlcie się dużo za 
robotników. Diabeł jest ciężko po nas. ”—IC W Minneapolis. 

320 S. Cedar St., 15 kwietnia - Wczoraj nasza pierwsza niedziela była 
dniem wielkiego zwycięstwa Pana. W godzinach popołudniowych i 

wieczornych ołtarz był wypełniony gorliwymi, niespokojnymi 
poszukiwaczami - zeszłej nocy między pięćdziesiątką a sześćdziesiątką. 

Czuję, że Bóg ogarnie Minneapolis, tak jak nigdy wcześniej nie została 

zmieciona. Chwała! Dajemy mocne mięso Słowa, głosząc pokutę i 
restytucję jako jedyny fundament, na którym zbuduje Duch Święty; i to 

trwa. Dowieici zamykają swoje misje i idą z nami. Mamy dużą salę, która 
wczoraj była pełna. Alleluja. 

3 maja To błogosławiony dzień po naszym wielkim zwycięstwie ostatniej 

nocy. Jedna z sióstr przyjęła Pięćdziesiątnicę i przez pewien czas mówiła 
językami. Niektórzy rozumieli ją, gdy mówiła po polsku, a inni rozpoznawali 

kilka zdań wypowiedzianych po czesku. Rozpoznałem Chińczyka, kiedy to 
mówiła, a inny rozpoznał Włocha. Pięknie śpiewała w języku 

norweskim. Oczywiście diabeł był poruszony i grożono, że wrzucą mnie do 

więzienia, ponieważ ktoś sugerował hipnozę. Mamy wspaniałe 
spotkania. Bracie. Pendleton poczuł obecność ognia Ducha Świętego, tak 

jak ja na początku spotkania zeszłej nocy. Nie wygłosił kazania, poszliśmy 
do ołtarza po zaśpiewaniu kilku piosenek. Szwedzkie siostry są z nami. Ich 
statek płynie 17 maja. Są błogosławionymi kobietami Bożymi. —JR Conlee. 

W Denver, Colo. 

1312 Welton St., 18 marca - Grzesznicy są zbawieni, wierzący są uświęcani 

i chrzczeni Duchem Świętym i ogniem oraz mówią językami. Ołtarz jest 
pełen poszukiwaczy każdego popołudnia i wieczoru, a ludzie są leczeni ze 

skrofuli, wysolonego żołądka, skrzywienia kręgosłupa, ataksji narządu 
ruchu, chorób oczu, uszu itp. 

Jedna dama wyrzuciła z siebie legion demonów, została zbawiona, 
uświęcona i ochrzczona Duchem Świętym w ciągu godziny i mówiła 

językami podczas nocnego spotkania. Jeden szwedzki młody człowiek 
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wyrzucił demona i przyjął chrzest Duchem Świętym, mówiąc językami, w 
ciągu dwóch i pół godziny. 

Ludzie w każdym wieku z najróżniejszymi chorobami przychodzą po 

uzdrowienie, a także głuchy, chromy i ślepy. Dzieje Apostolskie są tu teraz 
powtarzane. Chusteczki są błogosławione i wysyłane chorym ludziom w 

innych miejscach, a dzieci Boże otrzymują błogosławieństwo chusteczek dla 
niewierzących mężów i dzieci oraz dla chorych ludzi tutaj w Denver i wokół 

niego. To daje zarys pracy, która miała tu miejsce przez ostatnie dwa lub 
trzy tygodnie. Chcę wam również powiedzieć, że Bóg od czasu do czasu 

przysyła tłumacza. Pewnej nocy przyszedł tu młody kowboj z Indian Creek 

i usłyszał, jak jedna z sióstr mówi językiem Indian Creek, a innej nocy zjawił 
się lekarz, który rozumiał trzy języki, którymi mówiła. -Pani. Nora Wilcox. 

 

PENTECOST W ANGLII. 

Brat, który wyjechał z Anglii, aby zbadać pracę w Norwegii, br. AA Boddy, 

plebania Wszystkich Świętych, Monkwearmouth, Sunderland, Anglia, 
przesłał następujące traktaty. 

Mówienie językami. Czy to od Boga? 

Wiosną i latem 1906 roku Bóg zaczął odpowiadać na bardzo przedłużające 
się wołanie niektórych swoich głodnych dzieci, wołanie o Pięćdziesiątnicę z 
objawieniami z Pisma Świętego. 

Jeden po drugim w końcu zdawali sobie sprawę, gdy przyszła na nich 

potężna moc Boża, że mówią w boskiej ekstazie głosem, który nie był ich 
własnym, i językiem, czy to ludzi, ani aniołów, których nie znali, bo 

otrzymali dar interpretacji, nie było wiadomo, co mówią. Mówili tajemnice 
Bogu dla własnego wzmocnienia. (1 Kor., XIV. 2: 4). 

Dzieło, o którym pisarz uważa, że pochodziło od Boga, zbliżyło się do nas. 

On sam słyszał (w tym roku 1907) wielu napełnionych Duchem mężczyzn i 
kobiet, a nawet dzieci, które wielbiły Boga językami. Wszyscy wierzyli w 

Dzieło Krzyża, wielbiąc Ukrzyżowanego; a grzesznicy nawracali się. Był na 

ośmiu spotkaniach i z całego serca chwali Boga za tę społeczność. Może 
świadczyć, że wszyscy są wzmocnieni świadomością, że Duch Święty 

wszedł w pełniejsze posiadanie, są wypełnieni niewypowiedzianą radością i 
pełnią chwały. Ale teraz Bóg łaskawie działa pośród nas ze znakami i 
darami. 

Pisarz może świadczyć jako radosny świadek. Potrafił pisać o bardzo 
dziwnych rzeczach. Gorliwa modlitwa, która trwała od miesięcy, została 

chwalebnie wysłuchana, a większe rzeczy jeszcze się nie wydarzyły. Chwała 
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Barankowi z siedmioma rogami i siedmioma oczami! Obyśmy wszyscy 
pozostali Mu wierni i ukryci w Nim. (Rev. v.6; Col. iii.3). 

Bóg opasuje cały świat tym znakiem wylania Ducha. 

List z innej części naszej ziemi mówi: 

„Nasza siostra i dwie lub trzy inne osoby szukały od miesięcy. Tak głodna, 

że doszło do prawdziwej męki duszy, po której nastąpił odpoczynek wiary, 
radości i pokoju. Niedługo potem (około trzech tygodni ) podczas 

wykonywania prac domowych, Duch Święty zstąpił na nią i wypowiedziała 
kilka słów językami, az biegiem czasu stawała się coraz bardziej płynna. 

Nasz brat, który niedawno przyjął, wychwalał Baranka Bożego (pod mocą 
Ducha), kiedy zaczął przez jakiś czas pieśń bez słów (oddawanie czci w 

Duchu), potem kilka wypowiedzi w językach i tak dalej, aż przemówił 
najpłynniej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że mamy straszną bitwę z 

mocami Do diabła, ale my uczymy się żądać zwycięstwa przez krew, a Pan 
uczy nas, abyśmy pozwolili wszystkim pójść w Jego Ręce. " 

 

Cudownym znakiem roku 1906 jest przywrócenie języków, które zapowiada 
głoszenie czystej ewangelii wszystkim narodom, co musi nastąpić przed 
końcem czasów pogan. (Mat. 24:14) - Wiek proroczy. 

 

Nie musisz wytężać umysłu, aby otrzymać Ducha Świętego, ale po prostu 

uwierz Słowu Jezusa, a Pan wlewa Ducha Świętego do twojego serca tak 
swobodnie, jak powietrze, którym oddychasz. 

 

To, czego ludzie dziś potrzebują, to eksperymentalne zbawienie dokonane 

w ich sercach, mamy coś, co przeciwstawi się wszystkim siłom i potęgom 

piekła. Bóg jest naszym życiem. On jest dla nas wszystkim we wszystkim, 
jest nim Chrystus, Syn Boga żywego. 

 

Ludzie „Straży Przedniej” w St. Louis czekają na wylanie Ducha Świętego, 

a jeden z braci przyjął chrzest Duchem Świętym i mówi językami. Ich 
artykuł nosi teraz tytuł „Sztandar prawdy”. 

 

Norweski brat z Brooklynu w Nowym Jorku czytał o Pięćdziesiątnicy w 

Christianie, kiedy został ochrzczony Duchem Świętym i zaczął mówić w 
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różnych językach. Było około północy 26 stycznia. Nazywa się Oscar 
Halvorsen z 293 13. ulicy. Trzej inni na Brooklynie mówią językami. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna. 

 

Adresy do referatu prosimy pisać bardzo wyraźnie. 

 

Papiery są bezpłatne, ale nie można ich marnować. Przekaż swój artykuł 
drugiemu do przeczytania. Wyślij po więcej, jeśli ich potrzebujesz. 

 

Każdy, kto chce cztery ostatnie numery na papierze, może je mieć tak 
długo, jak długo trwają. 

 

Wszystkie pieniądze zostały dobrowolnie przekazane na ten artykuł, bez 

konieczności ich zbierania lub pobierania opłat. Wszystkie wydatki są 

pokrywane z góry. To najbardziej błogosławiony sposób prowadzenia 
gazety, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. To jest droga zielonoświątkowa. Co 

kilka tygodni słyszymy o kolejnej gazecie zaczynającej się w tej linii wśród 
zielonoświątkowców. 

 

Koszt publikacji ostatniego artykułu wyniósł około pół centa za sztukę lub 
około 200 dolarów za 40 000 artykułów. Koszt wysłania jednego centa za 
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sztukę lub pół centa w rolkach. Wiele artykułów jest wysyłanych przez 
przyjaciół. Są rozproszone po całym świecie. 

 

Wysyłamy dokumenty tylko do tych, którzy naszym zdaniem są ostrożni w 

rozdawaniu ich, aby dotrzeć do głodnych dusz. Duch byłby zasmucony 

jakąkolwiek nieostrożnością lub ekstrawagancją w odniesieniu do dzieła 
Pana i wierzymy, że Jego Duch spocznie na nim, o ile będziemy Go 
szanować w każdym szczególe pracy wydawniczej. 

 

W pracy biurowej panuje duch harmonii i jedności. Odczuwamy moc Boga, 

spisując te błogosławione raporty. Biura są miejscem modlitwy i 
uwielbienia, a moc Boża spada na pracowników, gdy składają 

papier. Odczuwamy odpłatę, gdy słyszymy o chrzcie dusz Duchem Świętym 
podczas czytania tego. 

 

Na lato zapowiadane są następujące spotkania obozu zielonoświątkowego: 

Lamont, Okla, 15-30 maja. 
Los Angeles, Kalifornia, 1 czerwca, trwające około czterech miesięcy. 

Alliance, Ohio, 13-23 czerwca lub dłużej. 
Denver, Kolorado, 12 lipca - września. 8. 

 

W Kalkucie w Indiach jest teraz bezpłatna gazeta 

zielonoświątkowa. Nazywa się to „mocą zielonoświątkową”. Jest to 

błogosławiony papier wypełniony świadectwami ochrzczonych ogniem i 
zdrową doktryną. Otrzymaliśmy również kolejną nową gazetę 

zielonoświątkową opublikowaną bezpłatnie w Homestead, Pa. Nazywa się 
ona „Późnym Deszczem” i zawiera wspaniałe doniesienia. Gdy ten artykuł 

trafia do druku, otrzymaliśmy „Wezwanie do wiary”, kolejną cenną gazetę 
zielonoświątkową opublikowaną bezpłatnie w Martinsburgu w stanie 

Wirginia Zachodnia. Dzięki temu co najmniej siedem nowych artykułów 
obwieszcza uwolnienie tego zielonoświątkowego wylania. 

 

„Pięćdziesiątnica przetoczyła się przez cały kraj, a dzięki instrumentarium 
brata Cashwella wielu urzędników i członków Kościoła Ochrzczonego 

Ogniem porzuciło swoje teorie na temat Pięćdziesiątnicy stworzone przez 
człowieka i odeszło i przyjęło prawdziwy chrzest zielonoświątkowy, wraz z 
dowodami biblijnymi. 
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„O ile się dowiadujemy, nadzorcy generalni, starsi rządzący i ewangeliści 
zostają wciągnięci, z kilkoma wyjątkami, i oczekujemy, że Bóg będzie 

kontynuował tę pracę, dopóki nie staniemy się jednostką na prawdziwych 
zasadach biblijnych. abyśmy umarli, ale Bóg cudownie działał, o czym 

przekonasz się w Apostolskim Ewangelii, i czujemy, że czekają nas wielkie 
rzeczy. 

„Podobnie jak wy, zdecydowaliśmy się nie zaciągać długów, aby wyjąć 
gazetę, i jest cudowne i chwalebne, jak Bóg zaspokaja nasze potrzeby. 

„Nasz redaktor, brat JH King, prawdopodobnie będzie w Oklahomie w maju 

razem z bratem Cookiem i może on was odwiedzić”. - AE Robinson, 
Royston, Ga. 

 

Moc zielonoświątkowa wdziera się do kościołów, misji, przytułków, więzień, 

szpitali i baraków żołnierskich. Ludzie są oczyszczani Krew Jezusa i mocą 

Ducha Świętego. Święci Pana od Los Angeles po Afrykę i Indie mówią 
językami i wysławiają Boga. Mają oprawione i napełnione oliwą lampy, 

zapieczętowane na czołach aż do dnia odkupienia. Obliczyli koszty, 
zrezygnowali ze wszystkiego, zapłacili cenę, nie boją się umrzeć, są gotowi 

do przetłumaczenia i porwania. Są zdeterminowani, by nie wiedzieć nic 
poza Jezusem Chrystusem i ukrzyżowanym. Duch Święty jest kochającym 

i czułym Gościem. Podbił serca ludzi modlitwą, śpiewem i nauczaniem. Jego 
przepowiadanie nie polega na kuszących słowach mądrości człowieka, ale 

On wywyższa Krew i głosi Jezusa Chrystusa, który zwyciężył piekło,śmierć 
i grób, i którego Krew oczyszcza z wszelkiego grzechu i przynosi zdrowie, 

radość, zbawienie i życie wieczne. Przemawia z autorytetem i przejawem 

Ducha, oznajmiając, że Jezus przyjdzie wkrótce, nie po to, aby zostać 
ukrzyżowanym, ale aby zostać koronowanym na Króla królów i Pana panów. 

 

PIERWSZE ZMARTWYCHWSTANIE. 

„Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; 
nad nim śmierć nie ma mocy”. -Obrót silnika. 20: 6. 

Oto widok najwspanialszy; 

Z każdego grobu pod niebem, 
Z głębi oceanu i szczytu gór, 
Sprawiedliwi zmarli powstają. 

Przybywają z uwielbionymi ciałami, 
Z twarzami promiennymi i wzniosłymi; 
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Z okrzykami zwycięstwa wznoszą się, 
Wszystko w jednej chwili. 

Zmienione w mgnieniu oka, 

nieśmiertelne ciała, które założyli; 
Szybszy niż jakikolwiek promień błyskawicy 
I jaśniejszy niż słońce. 

O, jaki wielki i radosny zastęp, 

Gdy martwi i żywi są wzywani, 
Z cichego grobu i światowego tłumu, 
Na krzyk archanioła. 

Żaden zły wśród tych 
zastępów nie powstanie do życia w tym wielkim dniu; 

Kwiaty nad ich grobami wciąż kwitną, 
Nad ich martwą gliną. 

W ten wielki poranek zmartwychwstania 
Och, daj nam wszystkim miejsce stojące; 

Że my, wszyscy święci obmyci krwią, możemy 
ujrzeć Twoją błogosławioną twarz. 

-Bracie. A. Beck. 

 

RODZINA MISYJNA. 

W jednej rodzinie w Los Angeles jest siedem osób, które przyjęły chrzest 

zielonoświątkowy i mówią językami. Ojciec, matka i dzieci są wszyscy 
napełnieni Duchem Świętym, aż do młodszej siostry w wieku około trzech 

lat. Jest to niebiańskie miejsce w tym domu i na spotkaniach modlitewnych 
w domku w tym domu, inne dusze zostały napełnione Duchem. Są rodziną 

misyjną i wszyscy są powołani do Afryki. Kiedy modlili się o wyjazd do 
Afryki, najstarsza córka, Bessie, poszła i usiadła do fortepianu, i wkrótce 

zawołała matkę, by przyniosła ołówek i papier, że Pan daje jej pieśń z 16 
rozdziału znakomity. Matka otrzymała jeden werset. Zarówno słowa, jak i 

muzyka pochodziły z nieba i słuchanie ich jest inspirujące. Ponieważ 
spodziewają się, że wkrótce pójdą na swoje pole pracy,Ostatnio w Misji 

odbyło się nabożeństwo, podczas którego cała rodzina zajęła miejsca na 
ołtarzu i położyła na nich ręce, aby poświęcić ich do pracy. Był to czas, 

którego nie można zapomnieć, ponieważ każdy z nich składał swoje 

świadectwo i śpiewając pieśń, którą dał im Bóg. Nazywają się Bro. i siostra 
Wm. Cummings, Bessie, Frank, Ida, Mae, Mattie Belle i John. Poniżej 
znajduje się piosenka: 

Jezus nadchodzi. 
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(Marka 16:15). 

Idźcie na cały świat, Moi święci, 
powiedzcie im, że Jezus nadchodzi; 

Głoszenie, nauczanie i uzdrawianie chorych, 
Powiedz im, że Jezus nadchodzi. 

Jezus przychodzi, nadchodzi; 
Jezus przyjdzie tak szybko. 

Idźcie na cały świat, Moi Święci; 
Powiedz im, że Jezus nadchodzi. 

Kto wierzy i jest ochrzczony, 

powiedz im, że Jezus nadchodzi; 
Kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Powiedz im, że Jezus nadchodzi. 

To jest pieśń wszystkich świętych, 

że Jezus wkrótce przyjdzie; 
To jest znak Pięćdziesiątnicy, 
zapowiadający przyjście Jezusa. 

W DRODZE DO SZWECJI. 

Minneapolis, Minn., 29 kwietnia - Alleluja Bogu, naszemu Ojcu i 
Chrystusowi Jezusowi przez Ducha Świętego, który z nami przebywa. Po 

drodze spotkaliśmy wiele głodnych dusz, a tu, w Minneapolis, nie możemy 
uciec, chcą, żebyśmy tu i tam opowiadali o misji Azusa i naszych 

doświadczeniach. Bracia Pendleton i Conlee mają wszystko, co 
mogą. Chwała Bogu. Ludzie chcą, abyśmy mówili więcej o Jezusie i Jego 

cudownej miłości, są tak głodni wśród Szwedów i innych 

narodów. Czujemy, jak wasze modlitwy podążają za nami jak skrzydła 
aniołów wokół nas. Alleluja. Widzę was wszystkich przed tronem 

Boga. Przygotowujemy się do wyjazdu na niektóre z tych dni do 
Norwegii. Módl się za nas. Pozdrów świętych. - Wasza w Panu na wieki 
przez krew. Helga, Amanda i Marion Iverson, 3301 Ninth Avenue South. 

 

W Santa Barbara w Kalifornii spadła Pięćdziesiątnica. 

 

Ochrzczeni robotnicy udali się do Bostonu i Waszyngtonu, DC i otworzyli 
zebrania, a dusze szukają dnia Pięćdziesiątnicy. 
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Bracie. oraz siostra H. McLain, siostra Agnes Jacobson i br. Harmon Clifford 

został wezwany do Chicago z San Jose. 1 maja napisali: „Mieliśmy wrak na 

drodze, ale Bóg uratował nas wszystkich. Chwała Bogu! Jeszcze nie 
musieliśmy pracować, tylko cztery dusze przybyły do miejsca, w którym 

zatrzymujemy się, aby się o nie modlić. chrzest wczoraj wieczorem i 
mówienie językami. Jeden został uświęcony, a drugi pomazany, i 

wypędziliśmy demony z dwóch. Chwała Bogu. " —997 N. Spaulding Ave., 
Chicago. 

W MISJI AZUSA. 

W Misji wyznaczono trzy dni postu i modlitwy, aby zebrać więcej mocy. Pan 

odpowiedział i drugiej nocy zabito dusze wokół ołtarza. Każdej nocy 
odczuwaliśmy wzrost mocy. Podczas tego pisania w biurze odczuwa się siłę 

spotkania. Słychać niebiański hymn oraz okrzyki i uwielbienie 
świętych. Całe popołudnie było nabożeństwo ołtarzowe i przychodziły 

dusze. Pewien brat przyszedł dziś rano, mówiąc, że Bóg pokazał mu, że ja 

się wślizguje. Inny powiedział, że Bóg pokazywał mu to samo przez całą 
noc. Wszyscy robotnicy upadli przed Bogiem i moc upadła. To jest droga 
zwycięstwa, aby zstąpić przed Bogiem. Wielką potrzebą jest modlitwa. 

    * * *     

W Azusa Mission na piętrze znajduje się sala modlitewna dla 

chorych. Ludzie są tam uzdrawiani każdego dnia. W dużej sali porannej 
modlitwy i studium Biblii. Jest również używany dla osób poszukujących 

Pięćdziesiątnicy. Kiedy wezwanie do ołtarza jest dokonywane w niedzielę, 
poszukiwacze Pięćdziesiątnicy przechodzą na górę, a poszukiwacze 

usprawiedliwienia i uświęcenia pozostają na dole. Dusze otrzymują 
Pięćdziesiątnicę tuż obok ołtarzy. Niektórzy zostają zbawieni i uświęceni. 

    * * *     

Niedawno pewien brat otrzymał dar języka francuskiego. Czekał, aż Bóg 
pozna jego wezwanie, a gdy znajdował się pod władzą, otrzymał wizję 

Paryża i został tam powołany. Widział, jak Paryż został wstrząśnięty przez 
wielkie zniszczenie. Pan powiedział mu, aby poszedł i głosił im Ewangelię. 

    * * *     

Pewnego ranka w domku na terenie Misji dwóch zostało uzdrowionych 
przed śniadaniem. Innego ranka na rodzinnym nabożeństwie dwoje zostało 

zabitych pod mocą, a jeden przyjął chrzest Duchem Świętym. Jadalnia to 
błogosławione miejsce. Władza spada tak na robotników, że prawie nie 

możemy jeść. Śpiewamy, mówimy językami i chwalimy Boga przy 
stole. Jedzenie z nieba to najlepsza część posiłku. 
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    * * *     

W niedzielę 12 maja, tuż przed popołudniowym wezwaniem do ołtarza w 
Azusa Mission, mały chłopiec stał z tyłu za amboną z uniesioną ręką i 

wygłosił krótkie przesłanie w nieznanym języku. Pewien brat zinterpretował 
przesłanie: „Kto ma uszy, niechaj słucha”. Było tak wielu świadków, że mały 

chłopiec stracił z oczu, aż ktoś przyprowadził go do przodu i zapytał, czy 
ma wiadomość. Było to podobne do sytuacji, gdy ktoś powiedział: „Jest tu 

chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby”. Zaczął mówić językami, będąc 
pod mocą Bożą i zostało to przekazane przez tłumacza całej publiczności. 

Wreszcie stanął na ołtarzu i szedł dalej, a Duch przemawiając przez niego, 

błagał i błagał lud, aby przyszedł do Pana,nie polegać na religii w ich 
głowach, ale by znaleźć się w ich sercach z Bogiem. Wieczorem Duch 

przemówił w tej samej linii przez inne języki, które zostały zinterpretowane. 
Pan wybiera Swoich własnych posłańców, nawet dzieci i niewykształconych. 

 

ŚWIADECTWO W JĘZYKACH. 

Kiedy kończyliśmy ten artykuł, do redakcji weszła w mocy Ducha siostra, 

mówiąc, że Pan nie pozwoli jej wrócić do domu, dopóki nie przekaże 
orędzia. Usiadła i zaczęła mówić językami, które brat, którego Pan posłał z 

Syjonu, był w stanie zinterpretować. Zapisał to skrótowo, akapit po 

akapicie. Kiedy skończyła, przeczytał ją i chociaż nie wiedziała nic o 
słowach, które wypowiedziała, powiedziała, że to tylko doświadczenie, 
przez które przechodziła wtedy osobiście. 

„O, jak wielbimy Pana, że działa pośród swego ludu, aby chcieć i czynić 
według swego upodobania, aby był uwielbiony na ziemi. 

„Och, jak oddajemy Mu chwałę, że czyni to dla swego imienia i aby świat 
był błogosławiony. 

„Och, jak Go chwalę za to, co dla mnie uczynił, zbawiając, uświęcając i 
chrzcząc mnie Duchem Świętym i ogniem na chwałę swego imienia. 

„W zmęczeniu zwróciłem się do Jezusa i znalazłem w Nim spokój i spokój 
dla mojej duszy. Chwała Jego imieniu. 

„Znalazł mnie spragnionego Go, ale pijącego to, co świat i kościoły próbują 
dać ludziom, aby ich nasycić; ale teraz piję wody żywej i znajduję 
pokrzepienie dla mego ducha; chwała Jego imieniu! 

„Jezus jest dla mnie tak cenny, że nic, co jest mi w tej chwili ofiarowane, 

nie skłoni mnie do kompromisu ze światem, ciałem i diabłem, ale idę z Nim 
naprzód. Chwała Jego świętemu imieniu! 
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„Albowiem On postępował ze mną i pokazał mi, że muszę czynić to, czym 
mnie prowadził i w czym mnie uczył, ku chwale swego świętego imienia”. 

 

Nic nie oczyszcza, jak tylko Krew Jezusa. Bóg nie honoruje niczego poza 

Krwią. Ten świat jest masą zepsucia i nie ma nic, co powstrzymuje ludzi od 
szatańskiej mocy, jak tylko Krew Baranka. 

 

Kobieta w San Marcial, NM. została skazana na spotkaniu 
zielonoświątkowym i przyznała się do zbrodni zabicia męża dwadzieścia lat 

temu. Jedna z tamtejszych sióstr przyjęła Pięćdziesiątnicę i mówi po 

chińsku. W noc, przez którą przeszła, miała wizję Jezusa, śpiewała i głosiła 
po chińsku. Inna siostra otrzymała język Indian Navajo. 

 

PRZEWODNICTWO PANA NA ZGROMADZENIU 
OBOZU. 

Bóg właśnie się obudził i powiedział: „Wstań i pisz. Mój lud musi być 

zwołany. Zwołałem to potężne spotkanie obozowe, aby móc porozmawiać 

z Moim ludem. Przyjeżdżam wkrótce i mam wielkie rzeczy do pokazania 
im." Chwała Jego imieniu. 

Moi drodzy, spodziewałem się, że przedtem będę z powrotem w Winnipeg 

w Kanadzie, i nie byłoby to możliwe, gdyby Bóg nie przemówił do mnie tak 
wyraźnie w nocy 6 kwietnia, tuż po przejściu przez trzy dni postu i 

modlitwy, aby Bóg mi pokazał co miałem zrobić. Około północy usłyszałem 
pukanie do moich drzwi. Obudziłem się i słuchałem, a podczas słuchania 

Jezus pojawił się w drzwiach szerokich na sześć stóp i wysokich na osiem 
stóp, stojąc, wydawało się, między mną a niebem, z wyciągniętymi 

ramionami i najpiękniejszym płaszczem okrywającym Go aż po czubki 

palców. i powiedział do mnie: „Nie jest moją wolą, abyś zabrał swoją 
rodzinę z powrotem do Winnipeg właśnie teraz”. I zniknął. Potem zasnąłem, 

ale znowu to samo pukanie, co wcześniej, rozległo się do moich drzwi i 
obudziło mnie. Tym razem byłem bardziej niż kiedykolwiek pewien, że ktoś 

jest pod moimi drzwiami,a kiedy nasłuchiwałem, aby pukanie zostało 
powtórzone, Jezus pojawił się w tej samej pozycji, w której przed chwilą 

zniknął, tyle że tym razem piękniejszego niż te oczy mogą ujrzeć, a gdy 
zobaczyłem za krawędzią Jego płaszcza, och, takie światło Człowiek nie 

może sobie wyobrazić ani oczy patrzą, och, jak czysty i biały - zdaje się, że 
jeszcze widzę - i z wyciągniętymi ramionami powiedział do mnie: „Idź. 

Powiedz Mojemu ludowi, oto idę szybko”; i znowu zniknął jak poprzednio. 
Och, chwała Jego Imieniu. Oto On przychodzi tak szybko. Och, przygotujcie 
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się, drodzy. Och, jakże Bóg pobłogosławił mnie i moją ukochaną rodzinę od 
ostatniego wydania tego artykułu.- wydaje mi się, że jeszcze widzę - i z 

wyciągniętymi ramionami powiedział do mnie: „Idź. Powiedz Mojemu 
ludowi, oto idę szybko”; i znowu zniknął jak poprzednio. Och, chwała Jego 

Imieniu. Oto On przychodzi tak szybko. Och, przygotujcie się, drodzy. Och, 
jakże Bóg pobłogosławił mnie i moją ukochaną rodzinę od ostatniego 

wydania tego artykułu.- wydaje mi się, że jeszcze widzę - i z wyciągniętymi 
ramionami powiedział do mnie: „Idź. Powiedz Mojemu ludowi, oto idę 

szybko”; i znowu zniknął jak poprzednio. Och, chwała Jego Imieniu. Oto On 
przychodzi tak szybko. Och, przygotujcie się, drodzy. Och, jakże Bóg 

pobłogosławił mnie i moją ukochaną rodzinę od ostatniego wydania tego 
artykułu. 

W nocy 23 kwietnia nie mogłem spać. Bóg rozmawiał ze mną przez całą 
noc o wielkim spotkaniu w obozie, które zgromadzi Jego lud z daleka i z 

daleka, aby mógł z nimi porozmawiać. Dotarłem do Misji, rozmawiał też z 
dwiema siostrami, świętymi Bożymi, które czekały, aż tam dotarłem, aby 

mi powiedzieć; więc od razu ruszyliśmy w stronę proponowanych terenów 
i kiedy wszedłem na miejsce, które teraz wybraliśmy do wzniesienia dużego 

Tabernakulum, moje serce zdawało się zatrzymywać, a moje piersi były 
wypełnione, - Och, chwała, chwała, chwała Bogu ... Powiedziałem jednemu 

z uczestników: „To jest to miejsce”, ale jeden z nich powiedział: „Nie, jest 
ładniejsze miejsce w górę potoku po drugiej stronie”; udaliśmy się więc w 

górę na zatokę, ale żadne inne miejsce nie wydawało się mieć żadnego 
uroku. Zeszliśmy w dół strumienia i przeszliśmy z powrotem, przechodząc 

na drugą stronę. Muszę wyznać, że stracili mnieale kiedy weszliśmy na 

brzeg strumienia i dotarliśmy do najpiękniejszej kępy dębów, moje serce 
znów się zatrzymało, moje piersi napełniły się radością i znowu 

powiedziałem do mojego przyjaciela: „Och, to dziwne, dlaczego tak się 
wydaje być miejscem; " a on spojrzał na mnie i powiedział: „To jest to samo 

miejsce”. Wtedy moje serce zdawało się mówić: „Chwała, chwała, chwała, 
chwała mojemu Odkupicielowi”. Och, to święte miejsce. Bóg oddycha w tym 

miejscu. Za każdym razem, gdy tam wychodzę, niebo wydaje się otwierać. 
Chwała Bogu na wysokości.Wtedy moje serce zdawało się mówić: „Chwała, 

chwała, chwała, chwała mojemu Odkupicielowi”. Och, to święte miejsce. 
Bóg oddycha w tym miejscu. Za każdym razem, gdy do niego wychodzę, 

niebo wydaje się otwierać. Chwała Bogu na wysokości.Wtedy moje serce 
zdawało się mówić: „Chwała, chwała, chwała, chwała mojemu 

Odkupicielowi”. Och, to święte miejsce. Bóg oddycha w tym miejscu. Za 
każdym razem, gdy tam wychodzę, niebo wydaje się otwierać. Chwała Bogu 
na wysokości. 

W zeszłym tygodniu wyszedłem, aby zlokalizować pewne ulepszenia na 

ziemi, a kiedy dotarliśmy do jednego pięknego miejsca, gdzie drodzy bracia 
pracowali nad przygotowaniem gruntu, zebrali się wokół nas i kiedy 

śpiewaliśmy: „Jakiego przyjaciela mamy w Jezusie , „Bóg wylał swego 
Ducha. Uklękliśmy, aby się pomodlić, a kiedy się modliliśmy, Bóg otworzył 
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niebo i przemówił przez nas nieznanymi językami, tak jak Duch dał nam 
wypowiedź. Chwała Bogu. Kiedy podnieśliśmy się z kolan i spojrzałem na 

twarze bliskich, którzy zdawali się rozjaśniać radością, i powiedzieli: 
„Przecież to szczęśliwe miejsce, wolelibyśmy być tutaj, niż nawet na Azusa 

Street”. W tym miejscu zdecydowaliśmy się umieścić nasz dziecięcy 
Tabernakulum. 

Och, drodzy, przyjdźcie na to spotkanie obozowe. Jeśli nie możesz przyjść, 
możesz nam pomóc swoją modlitwą. Twój w Jezusie, RJ Scott 

Spóźniony z Winnipeg w Kanadzie. Obecny adres 312 Azusa St., Los 

Angeles Cal. 

 

W naszym ostatnim artykule popełniliśmy błąd w przemówieniu brata JP 

Boddy'ego, który jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego przy Lincoln 
Place, Pa. Pomyliliśmy go z bratem AS Copleyem, redaktorem małej gazety 
„The Full Gospel”, Cambridge, O. 

 

Siostra z Findlay, O., pisze, że na spotkaniu zielonoświątkowym, które 

odbyło się tam pewnego niedzielnego poranka, dwie siostry przyszły do 
ołtarza przed rozpoczęciem spotkania. Wkrótce jeden został oddany mocy 

Bożej i zaczął mówić nowym językiem. Drugi zaczął śpiewać w językach, a 

zanim zebranie rozpoczęło się śpiewem, ołtarz był pełny i tak trwało do 
północy. Wielu tam przyjęło chrzest zielonoświątkowy. 

 

Poszukiwano nieba, aby znaleźć takiego, który mógłby przyjść i ocalić 

cierpiącą ludzkość. Aniołowie nie mogli tego zrobić. Człowiek nie mógł tego 

zrobić, ponieważ był winny i skazany na piekło. Ale Jeden został znaleziony 
na łonie Boga, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Zstąpił, 

wykrwawił się i umarł na krzyżu Kalwarii, zszedł do grobu, powstał i poszedł 
po prawicę Boga. Wierzymy w tę chwalebną Ewangelię, która na wskroś 
zbawia mężczyznę i kobietę. 

 

Bracie. Adolph Rosa wyjechał z San Francisco do Portugalii, aby tam głosić 
Ewangelię swojemu ludowi. 

 
strona 3 
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JEZUS MÓWI DO SWOJEJ Oblubienicy. 

(Pieśni Salomona, 4: 7). 

Przyjdź, zaśpiewaj Mi, moja słodka oblubienico. 
Zaprawdę, bardzo cię kocham; 

Kupiłem cię swoją własną krwią, 
aby ocalić twoją duszę od piekła. 

Uwielbiam słyszeć twój głos w pieśni 
i wiem , że twoje serce się cieszy. 

Nie musisz się bać, moja miłości; 
Nie ma powodu do smutku. 

Z pewnością będę się tobą opiekował; 

Zaspokajaj każdą potrzebę; 
Nie brak ci niczego, 
o co prosi twoja dusza. 

Słyszę każdy twój oddech modlitwy; 

Twoje każde pragnienie jest znane. 
Miłość, moja miłości, moja najpiękniejsza, 
podniosę cię do mojego tronu. 

Siedząc po mojej prawicy z mocą, w 

majestacie i potędze, 
ponad anielskimi chórami, aby być 
najcenniejszymi w moich oczach. 

Twój trud na ziemi wkrótce dobiegnie końca 
- niedługo po ciebie przyjdę. 

Spójrz w górę i śpiewaj, Mój nieskazitelny; 
Zobaczysz moją chwałę. 

Mam przygotowany dla ciebie dom; 
Dom wielorodzinny; 

Jest dopasowany w pięknym stylu 
dla ciebie, kiedy przyjdziesz. 

Nie musisz mówić, że jestem chory 

- będę cię kochać, moja oblubienico. 
Całe piekło będzie zdumione, 
gdy usiądziesz obok mnie. 
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Mroczna Szulamita, ludzie wzywają cię teraz, 
I dumnie cię przechodzą, 

Ale z pewnością, za chwilę 
, uniosę cię po niebie. 

Przez rzesze aniołów uniosę cię w górę- 

Na olśniewające wyżyny, pójdziemy, 
Twoje trudy zapomniały; Twoje ciało się zmieniło - 
Żegnaj z rzeczami poniżej. 

Bądź wierny, mój drogi, nie 

myśl o żużlu ziemskim; 
Bądź martwy dla przemijających radości w dole 
I z radością dźwigaj swój krzyż. 

Zawiesiłem dla ciebie na krzyżu, tam 
krwawiłem i marnowałem; 

Opuściłem dom Mojego Ojca, abyś 
mógł dzielić swój los na ziemi. 

Ty wiesz, jak ludzie biczowali Moje plecy. 
Szydzili i pluli na Mnie; 

A kiedy wisiałem na krzyżu, 
szydzili z Mojej agonii. 

Przeszedłem przez wszystkie boleści piekła - 
Mój Ojciec ukrył Swoją twarz; 

Chętnie zniosłem twój grzech 
i zająłem miejsce grzesznika. 

Twego trudu dla Mnie nie zapomnę 

- kocham twoją ciemną twarz; 
Chociaż ludzie mogą marszczyć brwi, wkrótce ukoronuję 
i dam ci miejsce w niebie. 

Przywrócona do Bożego Raju, 

Moja Oblubienica zawsze będzie; 
Siedząc w nisko amarantowych altanach, 
Wpatrując się w szkliste morze. 

Krocząc ze Mną złotymi ulicami, Z 
dala od świata grzechu, 

Bezpieczny, zadowolony i zadowolony, 
Z Chrystusem, twoim Panem, zamknij się. 

Żadne zło nie dotknie cię więcej; 
Brak poczucia samotności. 
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Moja obecność będzie wasza, aby 
radować, rozweselać i błogosławić. 

A kiedy oddam Królestwo 

pod opiekę Mojego Ojca, 
Moją chwałę, miłość i czułość 
będziesz mieć na zawsze 

-Bracie. A. Beck. 

W boskim tańcu. 

Wiemy, że niektórzy patrzą z niesmakiem na poddanie się władzy, a wielu 

patrzy podejrzliwie na wizje i objawienia. Ale jak ktokolwiek, kto naprawdę 
wierzy w Biblię, może wątpić w autentyczność tego, co w pełni nosi 

znamiona istnienia Boga, a także wypełnia się proroctwa i obietnice Jego 
Słowa? 

„I zstąpił na niego Duch Boży”. „Powiedział, który słyszał słowo Boże, który 

widział widzenie Wszechmocnego, wpadając w trans, ale mając otwarte 
oczy”. 

„Dlatego zostałem sam i ujrzałem tę wielką wizję i nie pozostało we mnie 
siły”; "i stałem się niemy;" „wtedy otworzyłem usta i przemówiłem”. (Dan. 
10: 8, 15, 16). 

Chrystus, mówiąc o przyjściu Pocieszyciela do każdego, kto Go miłuje, 
powiedział: „I będę go miłował i ukażę mu się”. (Jana 14:21). 

W Joppie ochrzczony Duchem Świętym Piotr wpadł w boski trans, w którym 
ujrzał wizję i usłyszał głos, który zmiótł jego żydowską ekskluzywność i 
posłał go do Cezarei ”(Dz. 10: 9-20). 

W 2 Kor. 12: 1, Paweł mówi: „Przyjdę do wizji i objawień 

Pańskich”. Dowiadujemy się również, że kiedy Duch zacznie być wylewany 
na wszelkie ciało w dniach ostatecznych, „będą prorokować i widzieć wizje”. 

Jeśli odrzucicie rzeczywistość w tych dniach, co zrobicie z tym samym, co 

jest zapisane w Piśmie Świętym? Czy wyrzucisz Biblię z powodu niewiary w 
te potężne i cudowne działania Ducha w teraźniejszości? Wygląda na to, że 

aby być konsekwentnym, właśnie to będziesz musiał zrobić lub 
zaakceptować to, co z pewnością robi dziś ten sam biblijny Bóg 

—Nowe akty. 

Inne natchnione zapisy boskich transów są podane w Piśmie 
Świętym. Paweł podczas swojego nawrócenia znalazł się pod mocą 
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Bożą. Mówi: „Nagle z nieba zajaśniało wokół mnie wielkie światło. I 
upadłem na ziemię i usłyszałem głos mówiący do mnie: Szawle, Szawle, 

czemu mnie prześladujesz? I odpowiedziałem:„ Kim jesteś, Panie? ' I 
powiedział do mnie: „Jestem Jezusem z Nazaretu, którego prześladujesz”. 
Dz. Ap. 22: 6-8. 

Paweł również świadczył o znajdowaniu się w boskim transie w 2 Kor 12: 
2-4. „Znałem człowieka w Chrystusie ponad czternaście lat temu (czy w 

ciele nie mogę powiedzieć, czy z ciała nie wiem, Bóg wie) takiego, który 
został pochwycony do trzeciego nieba * * * i usłyszałem niewypowiedziane 
słowa, które mężczyźnie nie wolno mówić. " 

Jan także w Objawieniu mówi: „Byłem w Duchu w dniu Pańskim”. Słyszał 

Jezusa mówiącego: „Kiedy Go ujrzałem, upadłem do jego stóp jak 
martwy”. Tak jak wielu w tej misji ujrzało wizję Jezusa i upadło do Jego 
stóp jako martwe. 

 

ODBLOKOWANE MODLITWĄ. 

Bóg nie dał ci mocą Ducha Świętego tego, co nie jest językiem lub nie ma 

znaczenia. Nie musisz szukać kogoś do tłumaczenia. To jest tak samo złe, 
jak Saul idący do Wiedźmy z Endor. Ludzie mogą ci powiedzieć, że to jakiś 

bełkot, ale wiesz, że to coś znaczy, ponieważ dał ci go Duch Święty. „Niech 
modli się ten, który mówi w nieznanym języku, aby mógł tłumaczyć”. 

Interpretację otwiera modlitwa. Cieszę się, że Pan ma pewne rzeczy, 
których diabeł nie może się dowiedzieć. Jeśli nie, każdy mógłby odkryć 
tajemnice Chrystusa. 

W kościele korynckim języki brzmiały tak słodko, że wszyscy chcieli mówić 

językami, a Pan pokazał im, że tematem jest miłość. W 1 Kor. 14 Paweł 
próbował uczyć ten kościół zarządzania i mądrości. Byli bardzo gorliwi i cała 

gromada ochrzczonych wierzących chciała od razu mówić językami. Być 
może zaczną śpiewać i będą bardzo szczęśliwi, a potem wszyscy odejdą w 

językach, tak jak my, i ten, który nie przyjął chrztu i tego chciał, a 
niezbawione i nieuświęcone dusze zostały pominięte. Paweł chciał, żeby się 

uporządkowali, gdzie mogliby zbawić dusze, uświęcać i ochrzcić Duchem 
Świętym. Duch proroków podlega prorokom. Duch Święty jest zawsze w 

porządku. Jeśli masz prawdziwy dar języków i stwierdzisz, że Pan nie dał ci 
daru proroctwa do interpretowania,i stwierdzisz, że całe twoje kazanie jest 

w językach, możesz usiąść i dać szansę komuś innemu. Nie mów przez pół 
godziny językami. Pismo mówi, żeby milczeć, po prostu usiąść. 

Biblia ukazuje nam wielką potrzebę głoszenia lub prorokowania prostym 
językiem. Pan da ci interpretację modlitwy w językach, jak również 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

mówienia. Kto mówi prostym językiem, jest ważniejszy dla zgromadzenia 
niż ten, który mówi w nieznanym języku, chyba że tłumaczy. 

Paweł powiedział: „Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale raczej 

abyście prorokowali”. Chce, żebyśmy poszli naprzód i jeszcze 
głębiej. Powiedział, że mówi językami więcej niż oni wszyscy, oddając się 

im, aby zobaczyli, że nie walczy z darem, ponieważ naprawdę miał więcej 
daru niż oni. 

 

ŚWIADEK W MICHIGANIE. 

188 Paw Paw Ave., Benton Harbor, Mich. 

Bóg zbawił mnie od życia w grzechu i napełnił mnie Swoim Duchem 
Świętym, nie w połowie, ale całkowicie. Alleluja! Nie ma godziny w ciągu 

dnia, w której nie mógłbym poczuć Jego manifestacji w moim ciele. Czuję 
Jego moc w całym moim istnieniu właśnie teraz. 

Pracowałem w Boyne, małym mieście w północnej części tego stanu, 
prowadząc zespół dla biznesmena. Pewnej nocy, po zajęciu się drużyną, 

uratowany młody człowiek i ja postanowiliśmy spać w stodole. W tym czasie 
nie byłem w miejscu kultu od miesięcy i nikt nie mówił mi o mojej duszy. 

Ale wiedziałem, co muszę zrobić, aby zostać zbawionym. Wkrótce po 
przejściu na emeryturę coś się we mnie uspokoiło i zdałem sobie sprawę, 

że to przekonanie o grzechu. Jęknąłem pod ciężarem i wołałem Boga o 
litość. Poprosiwszy Lee (młodego mężczyznę, który był ze mną), aby się za 

mnie modlił, był zaskoczony i pomyślał, że żartuję. Ale kiedy zobaczył, że 
mam na myśli interes, przyłączył się do mnie, przedstawiłem sprawę Panu 

i dalej modliłem się o miłosierdzie. Przez pół lub trzy 

kwadransePrzeszedłem przez coś, co mogą zrozumieć tylko ci, którzy mieli 
głębokie przekonanie o grzechu. Ale, chwała swemu imieniu, On wypełnił 

swoje Słowo we mnie. „W dniu, w którym będziecie mnie szukać całym 
sercem, znajdę się wśród was”. 

Zacząłem dla Boga, ale nieraz walczyłem z tą cielesną naturą i będąc na 

wozie, musiałem wyjechać do lasu lub na pole kukurydzy, aby prosić o 
przebaczenie. O, jak bardzo Mu dziękuję i wychwalam za Jego miłosierdzie 
dla mnie. 

Po tym, jak zostałem zbawiony i uświęcony Krwią Jezusa, nadal widziałem, 

że potrzebuję ognia i mocy Bożej, aby osiągnąć mój przywilej w Ewangelii, 
i nie rozumiałem, dlaczego zawiodłem. Ale Bóg był miłosierny dla świętych 

tutaj w Benton Harbor i wysłał do nas siostrę Robinson z Los Angeles. Na 
początku nie przyjąłem jej nauczania, ale oczywiście Bóg przywiódł mnie 

do siebie i po kilku dniach szukałem mojej Pięćdziesiątnicy i spodziewałem 
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się języków jako dowodu. Niektórzy mówią, że nie powinniśmy oczekiwać 
języków, ale chwała Bogu, miejmy go tak, jak to tylko możliwe, jak 

uczniowie. Dla mnie było to świadectwo, że przyjąłem chrzest, tak jak 
Piotrowi, gdy był w domu Korneliusza. Zrozumiał, że poganie otrzymali 
Ducha Świętego, ponieważ mówili językami i wielbili Boga. 

Kilka dni po tym, jak zacząłem szukać Pana, poprowadził siostrę Robinson, 
aby położyła na mnie ręce, abym mógł przyjąć chrzest Duchem Świętym i 

ogniem. Po tygodniu od jej przybycia przyjąłem chrzest i przemawiałem w 
kilku językach. Pierwsze, co poczułem, to zaczęły mnie boleć szczęki i 

wkrótce zacząłem mówić. Trwało to około pół godziny, a potem zacząłem 

mówić w wielu różnych językach. Kilka nocy później, na zebraniu, modliłem 
się i głosiłem przez około godzinę w jasno określonych językach, tak 

wyraźnie i tak naturalnym tonem, jak każdy by powiedział. Następnie 
uklęknąwszy przy ławce, aby podziękować Bogu za używanie tego mojego 

niegodnego języka, Duch ponownie przejął nad nim kontrolę i modlił się w 
języku angielskim. Byłem zaskoczony modlitwą, która wyszła z moich 

ust.Modliłem się osobiście za każdego, kto był w pokoju. I wydawało się, że 
właśnie tego potrzebowali. 

Kiedy Jan prorokował o przyjściu Jezusa, powiedział: „On będzie was chrzcił 

Duchem Świętym i ogniem”. Wygląda na to, że na początku nie otrzymałem 

dużo ognia. Ale oczywiście każdy ma mniej więcej inne doświadczenia. Ale 
chwała Bogu! od około tygodnia byłem tak wypełniony, że czasami 
wydawało mi się, że zostanę pochłonięty. - George H. Taylor. 

 

Z INNYCH PAPIERÓW PENTEKOSTALNYCH. 

Dwóch zielonoświątkowych robotników w Cleveland chodziło z wizytami do 
domów. Kiedy przychodzą do rodziny, której języka nie rozumieją, klękają 

i proszą Boga o język, aby mogli głosić im Jezusa. Bóg odpowiada na 
modlitwy, a oni powstają i od razu głoszą ewangelię rodzinie w swoim 
własnym języku. 

    * * *     

Siostrze w odpowiedzi na modlitwę umożliwiono rozmowę z umierającą 

Włoszką w szpitalu w Allegheny w Pensylwanii i modlitwę z nią w jej 
własnym języku. Nawróciła się i umarła w Panu. 

    * * *     

Młody człowiek czuł się pod wrażeniem rozmowy z handlarzem arabską 
kobietą, posłuchał i stwierdził, że mówi w jej ojczystym języku, i rozmawiał 
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z nią o Jezusie i chrześcijaństwie. Odpowiedziała łamanym angielskim na 
temat religii, o której mówił. 

    * * *     

Dwaj młodzi mężczyźni z Pensylwanii, którzy otrzymali Pięćdziesiątnicę, byli 

na zebraniu, a Duch zstąpił na nich i zaczęli razem mówić językami. Obaj 

zostali powołani jako misjonarze do Afryki i znaleźli się z ramionami wokół 
siebie, mówiącymi tym samym dialektem. Zostali zabrani w Duchu do 

pogan w Afryce i zostali otoczeni przez tych biednych bałwochwalców i dano 
im wyjaśnienie w tym czasie tego, co powiedzieli. Wydawało się, że czytali 

im fragment Jana 14 i odkryli, że otwierają rozdział dla swoich 
zamroczonych słuchaczy z gorliwością wszystkich swoich dusz. 

    * * *     

Młody człowiek, który właśnie otrzymał swoją Pięćdziesiątnicę i języki, był 
na spotkaniu i zstąpił na niego potężny Duch modlitwy i zaczął modlić się 

językami. Kobieta, która go usłyszała, powiedziała mu po spotkaniu, że 
modlił się w języku szwedzkim, a ona rozumiała każde słowo. Przyszedł na 

nasze spotkanie kilka nocy później i po kilku godzinach leżenia pod mocą 
Bożą, mówił i śpiewał przez jakiś czas w językach, najwyraźniej w tym 
samym języku. 

    * * *     

Podczas niedawnej Konwencji Sojuszu Chrześcijańsko-Misyjnego w 

Cleveland, O., pewnego popołudnia Duch Święty przejął spotkanie i odłożył 
program, dając wolność wszystkim, którzy otrzymali osobistą 

Pięćdziesiątnicę, do świadczenia i mówienia lub modlenia się 
językami. Bracie. Henry Wilson, który został wysłany z Nowego Jorku w 

celu zbadania ruchu zielonoświątkowego, który tak mocno opanował 
robotników i członków Sojuszu, powiedział, że poinformuje braci w Nowym 

Jorku, że to dzieło pochodzi od Boga i że nie człowiek powinien położyć na 
nim rękę. 

    * * *     

Pewien brat z Cleveland, którego poproszono o modlitwę o uzdrowienie 
chorej siostry, zamiast modlić się po staremu, poprosił Ducha Świętego, 

aby modlił się przez niego. Czekał w ciszy, aż Duch Święty przekaże 
orędzie: „Pan dla ciała i ciała dla Pana”. Siostra została natychmiast 

uzdrowiona i upadła na podłogę, przekonana o głębszym dziele łaski. Ten 

brat mówi, że odkąd otrzymał swoją Pięćdziesiątnicę, może dokonać sto 
razy więcej w ciągu dnia i znacznie łatwiej niż poprzednio. To po prostu 
pozwolenie Duchowi Świętemu wykonać pracę. 
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Szukając Pięćdziesiątnicy, zejdź przed Bogiem i módl się, aż uderzysz w 

skałę, gdzie sercem możesz powołać się na obietnicę. Wtedy będziecie Go 

wielbić z wielką radością, czekając na Niego, i „On będzie was chrzcił 
Duchem Świętym”. Wiele jest w modlitwie i uwielbieniu. 

Młody człowiek, który otrzymał Pięćdziesiątnicę, był pod wrażeniem 

rozmowy z Włochem, ale odmówił tego i czuł, że zasmucił Ducha, wyznał, 
pokutował i obiecał być posłuszny w przyszłości. Wkrótce pozwolono mu 

ponownie zastosować test, posłuchał i stwierdził, że jest w stanie mówić po 
włosku, i otworzył rozmowę o chrześcijaństwie z tym cudzoziemcem. 

 

W misji Siostry Ladd, Des Moines, Ia., Liczby otrzymały Pięćdziesiątnicę i 
dowody biblijne. Dusze są zbawione i uświęcone. Około 12 młodych ludzi 
dzwoni do zagranicznych placówek. 

 

Jeśli masz jakiegoś bożka w swojej duszy, oprócz samego Jezusa, nie ma 
tam odpoczynku; ale jeśli On tam jest, jest odpoczynek i moc. 

 

Azusa Mission nie jest przywódcą tego ruchu; jesteśmy zespołem misji z 
Chrystusem jako Głową. Wszelka chwała Bogu. 

 

Ludzie mogą walczyć przeciwko tej Ewangelii, ale ona przetrwa, ponieważ 
jest oparta na Chrystusie Skale i Jego wiecznym Słowie. 

 

Bóg chce mężczyzn i kobiet, którzy będą głosić tę Ewangelię prosto z 
ramienia. 

 

Nie mamy iść na kompromis z grzechem. Nie mamy głosić, że ludzie mogą 

być zbawieni z odrobiną grzechu w sercu; ale nauczajcie, że muszą 
prowadzić czyste i święte życie, wolne od oszukiwania, obmowy i 
wszelkiego katalogu grzechów, a Bóg zawsze będzie z wami. 

 

„Chwała Bogu za najświętszą chusteczkę. Zostałem uzdrowiony, zanim 

dotarła tutaj. Poczułem modlitwy świętych, gdy Bóg mnie uzdrowił. Kiedy 
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wyjąłem chusteczkę z listu, wydawało się, że Pan wylał na mnie 
błogosławieństwo . Mamy tutaj dwóch mężczyzn z Dunn, NC, wypełnionych 

dniem Pięćdziesiątnicy. O, chwała Bogu za takich ludzi. Sześciu ludzi 
szukało dzisiejszego dnia Pięćdziesiątnicy. Chwała Jezusowi. Och, dziękuję 

Mu za dar Ducha Świętego. Ja ”. m przy fontannie pijąc. " 
-Pani. MJ Wilson, 1903 County St., Portsmouth, Va. 3 maja. 

 

„Na spotkaniu w Dunn, NC., Pierwszego dnia tego roku, Bóg cudownie 

ochrzcił mnie Duchem Świętym i przemówił moim językiem do tego stopnia, 

że ja i ci, którzy mnie otaczali, wiedzieliśmy, że to Błogosławiony Duch 
Święty mówił Brat RB Jackson, kaznodzieja świętości, z którym głosiłem, 

również otrzymał Ducha Świętego. Brat Jackson i ja poszliśmy na białe pola 
żniwa, aby żąć dla Jezusa. O, jak On wylał Swojego Ducha, zbawiając 

dusze, uświęcających wierzących, napełniających głodne serca Duchem 
Świętym. Jesteśmy teraz zaangażowani w jedno z najwspanialszych 

spotkań, jakie kiedykolwiek widziałem. Chwalcie Jego słodkie imię na 
zawsze. Stąd jedziemy do Portsmouth w stanie Wirginia, gdzie szukamy 

wspaniałych Zwycięstwo Mam słodką świadomość, że moje serce jest 
czyste dzięki Krwi Jezusa, a Pocieszyciel w nim przebywa i mówi w swoim 
imieniu.„—DM Sellers, Dunn, NC., 24 kwietnia. 

 

MUZYKA Z NIEBA. 

Często opowiadano, jak dzień Pięćdziesiątnicy przypadł w Los Angeles 

ponad rok temu na spotkaniu modlitewnym w domku. Siostra Jennie 
Moore, która była na tym spotkaniu i otrzymała Pięćdziesiątnicę, składa 
swoje świadectwo w następujący sposób: 

„Przez lata, zanim dotarło do nas to cudowne doświadczenie, jako rodzina 

staraliśmy się poznać pełnię Boga, a On wypełniał nas Swoją obecnością, 
aż z trudem mogliśmy powstrzymać tę moc. Nigdy w życiu nie widziałem 

wizji ale pewnego dnia, kiedy się tam modliliśmy, minęły przede mną trzy 
białe karty, każda z dwoma imionami, i ze strachu, że mogłem je podać, 

tak jak widziałem każdy list wyraźnie. 9 kwietnia 1906 chwaliłem Pana z 
głębi mojego serca w domu, a kiedy nadszedł wieczór i byliśmy na 

spotkaniu, moc Boża spadła i zostałem ochrzczony w Duchu Świętym i 
ogniu, z dowodem mówienia językami. W ciągu dnia powiedziałem Ojcu że 

chociaż chciałem śpiewać pod mocą, byłem gotów zrobić wszystko, co 
zechciał,a na spotkaniu, kiedy dotarła do mnie moc, przypomniały mi się 

trzy karty, które minęły mi w wizji kilka miesięcy temu. Kiedy o tym 
myślałem i patrzyłem na Boga, wydawało mi się, że naczynie pękło we mnie 

i woda przepłynęła przez moją istotę, która kiedy dotarła do moich ust, 

wypłynęła potokiem mowy w językach, które dał mi Bóg. Przypomniałem 
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sobie nazwy na kartach: francuskie, hiszpańskie, łacińskie, greckie, 
hebrajskie, hindustani, a ponieważ wiadomość nadeszła z mocą, tak 

szybko, że wystarczyło by tylko kilka słów, a interpretacja każdego 
przesłania po angielsku, imię język przychodził do mnie. Śpiewałem pod 

mocą Ducha w wielu językach, w interpretacji zarówno słów, jak i muzyki, 
których nigdy wcześniej nie słyszałem, aw domu, w którym odbywało się 

spotkanie, Duch zaprowadził mnie do fortepianu,gdzie grałem i śpiewałem 
z inspiracji, chociaż nie nauczyłem się grać. W ten sposób Bóg nadal używa 

mnie do swojej chwały od tamtego cudownego dnia i chwalę Go za przywilej 
bycia świadkiem o Nim pod mocą Ducha Świętego ”(JM, 312 Azusa St., Los 
Angeles). 

 

Interpretacja wielu orędzi w prawie każdym języku wypowiadanym przez 
Ducha Świętego w nieznanych językach jest taka, że Jezus nadchodzi. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

„JESTEŚCIE MOIMI ŚWIADKAMI”. 

„Chwalcie Boga razem z nami. Drogi Pan w swojej miłości i miłosierdziu 

odpowiedział na modlitwy za mnie i siostrę Nelson. Przyszedł i ochrzcił nas 

Duchem Świętym. Przyszedł do mnie 8 marca i dał mi dowody biblijne 
przemawiając w językach. Chwalcie Jego drogocenne imię. Walczymy o 

wiarę raz przekazaną świętym, naśladując wszystko, co On ma dla nas, 
abyśmy nie mieli żadnego daru. Oboje jesteśmy obecnie w Kalkucie w 

Indiach, w ten sam dom z panem i panią Garr, których Bóg posłał z Los 
Angeles. Bóg działa, ale wróg robi wszystko, co w jego mocy, aby mu 

przeszkodzić. Ale zwycięstwo należy do nas przez krew Jezusa ”. - Mary 
Johnson, adres, „Court Lodge”, Dehiwala, Cejlon. 

    * * *     

„Pragnę, abyście przesłali mi kilka swoich dokumentów na temat wiary 
apostolskiej. Czuję się bardzo zainteresowany pomaganiem w szerzeniu tej 

Ewangelii w całym kraju i mogę je wysłać tam, gdzie nie mogę się udać. 
Odkąd Go otrzymałem, Najświętszy Duchu, miałem wielkie pragnienie, aby 

pójść i powiedzieć to innym. Błogosław, duszo moja, Pana! Przez osiem lat 
byłem usprawiedliwiony i uświęcony przez czternaście lat, strzeżony przez 

Ducha Świętego, utrzymany w czystości przez prawdę, dla Słowa jest 
prawdą i, błogosławcie Pana, 13 marca 1907 roku spadł na mnie wstrząs 
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elektryczny Ducha Świętego z nieba. Pozornie umarłam i stałam się 
bezradna jak niemowlę. Wydawało się, że jestem w innym świecie, nie 

mogłem sobie uświadomić. 15 marca zaczął mówić w swoim imieniu, wtedy 
wiedziałem, że go mam, bo On sam o sobie świadczył. To prawda. Chwała, 

chwała, chwała! To jest teraz chwała.Amen Amen! Czekam na nadejście 
szczęśliwego tysiącletniego dnia. ”Od twojej siostry, zapieczętowanej tym 
Świętym Duchem obietnicy - Celia Freeman, 610 Willard St., Durham, SC. 

    * * *     

„28 marca otrzymałem moją osobistą Pięćdziesiątnicę - chwała Bogu. Przez 

rok modliłem się o moc w służbie Bożej. W listopadzie ubiegłego roku 
przekazano mi egzemplarz Wiary apostolskiej. Zastanowiłem się nad 

niektórymi i położyłem na boku. Oddał wszystko Bogu pięć lat później 28 
stycznia, po chorobie, w której Bóg odpowiedział na modlitwę z wiarą, 

powiedziałem: „Tak, wierzę w chrzest Duchem Świętym w Zielonych 
Świątkach”. Modliłem się żarliwie przez 6 tygodni, pod koniec których WE 

Woody z Chicago w stanie Illinois przyjechał do naszego miasta i rozpoczął 
nabożeństwa zielonoświątkowe. Poszedłem dalej, trwając w wierze, i 

otrzymałem błogosławieństwo zaledwie dwa miesiące od dnia, w którym 
otrzymałem prawdę. Zostałem obudzony około 1:30 po słodkim, 

orzeźwiającym śnie i poczułem dziwny, ale słodki dreszcz przechodzący 

przez całe moje ciało i istotę. Słyszałem „Still Small Voice”:„Przyszedłem”. 
Moja dusza powiedziała: Chwała! Mięśnie moich kończyn, ramion, rąk i szyi 

poruszały się i szarpały, ale wypełniła mnie tak cudowna radość, że nie 
mam słów do wyrażenia. Mięśnie w moim gardle drgnęły, język zaczął się 

poruszać i, chwała Bogu, zacząłem mówić w nieznanym języku. Od tamtej 
pory przemawiałem w więcej niż jednym języku, a także w nich śpiewałem. 

Wiem, że niektórzy mówią: „to diabeł, niektórzy myślą, że to histeria, ale 
chwała Bogu”. Wiem, że to cały Jezus. Nie bardzo rozumiem, dlaczego 

niektórzy z ludu Bożego chcą mocy, ale wydaje się, że sprzeciwiają się 
biblijnemu sposobowi jej otrzymywania. Bogu niech będą dzięki za 

niewysłowiony dar Jego miłości i wszystkiego, co to oznacza. ”—Josephine 
A. Newton,ale wypełniła mnie taka cudowna radość, że nie mam słów do 

wyrażenia. Mięśnie w moim gardle drgnęły, język zaczął się poruszać i, 
chwała Bogu, zacząłem mówić w nieznanym języku. Od tamtej pory 

przemawiałem w więcej niż jednym języku, a także w nich śpiewałem. 

Wiem, że niektórzy mówią: „to diabeł, niektórzy myślą, że to histeria, ale 
chwała Bogu”. Wiem, że to cały Jezus. Nie bardzo rozumiem, dlaczego 

niektórzy z ludu Bożego chcą mocy, ale wydaje się, że sprzeciwiają się 
biblijnemu sposobowi jej otrzymywania. Bogu niech będą dzięki za 

niewysłowiony dar Jego miłości i wszystkiego, co to oznacza. ”—Josephine 
A. Newton,ale wypełniła mnie taka cudowna radość, że nie mam słów do 

wyrażenia. Mięśnie w moim gardle drgnęły, język zaczął się poruszać i, 
chwała Bogu, zacząłem mówić w nieznanym języku. Od tamtej pory 

przemawiałem w więcej niż jednym języku, a także w nich śpiewałem. 
Wiem, że niektórzy mówią: „to diabeł, niektórzy myślą, że to histeria, ale 
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chwała Bogu”. Wiem, że to cały Jezus. Nie bardzo rozumiem, dlaczego 
niektórzy z ludu Bożego chcą mocy, ale wydaje się, że sprzeciwiają się 

biblijnemu sposobowi jej otrzymywania. Bogu niech będą dzięki za 
niewysłowiony dar Jego miłości i wszystkiego, co to oznacza. ”—Josephine 

A. Newton,Wiem, że to cały Jezus. Nie bardzo rozumiem, dlaczego 
niektórzy z ludu Bożego chcą mocy, ale wydaje się, że sprzeciwiają się 

biblijnemu sposobowi jej otrzymywania. Bogu niech będą dzięki za 
niewysłowiony dar Jego miłości i wszystkiego, co to oznacza. ”—Josephine 

A. Newton,Wiem, że to cały Jezus. Nie bardzo rozumiem, dlaczego 
niektórzy z ludu Bożego chcą mocy, ale wydaje się, że sprzeciwiają się 

biblijnemu sposobowi jej otrzymywania. Bogu niech będą dzięki za 
niewysłowiony dar Jego miłości i wszystkiego, co to oznacza. ”—Josephine 

A. Newton, 
437 Horton Ave., Grand Rapids, Mich. 

    * * *     

„Wielokrotnie modliłam się do Boga o moc, by dla Niego pracować i żyć dla 
Niego. Kiedy mój mąż po raz pierwszy uczestniczył w spotkaniach na Azusa 

Street, wierzyłam, że pochodzą one od Boga, ale później przez tydzień 
pozwoliłam Szatanowi wnieść myśli do mojego serca przeciwko i byłem w 

ciemności. Dzięki Bogu, wyprowadził mnie z tej ciemności i od tamtej pory 

zdałem sobie sprawę, że wszechmocna ręka Boga była na Misji. Chociaż nie 
pozwolono mi uczestniczyć w misji św. Azusa I od miesięcy miałem zaszczyt 

świadczyć o mocy Ducha Świętego w moim mężu. Nadszedł czas, kiedy 
mogłem uczestniczyć w dwóch niedzielnych spotkaniach, z modlitwą w 

sercu, która wybuchła chwałą, gdy zobaczyłem Jego wspaniałe dzieła. 
spragniony niż kiedykolwiek wód żywych z Nieba (J 4,10-14). 

Postanowiłem, że moja praca zostanie wstrzymana, z wyjątkiem tego, co 
jest konieczne,dopóki moja spragniona dusza nie zostanie nasycona. Około 

jedenastej we wtorek ukląkłem w modlitwie i uwielbieniu. Poczułem, jak 
moc Ducha Świętego przenika moją istotę, stopniowo przejmując kontrolę. 

Tak delikatnie położył mnie tyłem na podłodze, przejmując całkowitą 
kontrolę, że kontynuowałem głoszenie i śpiewanie w innych językach od 

drugiej do trzeciej. Jak Go wychwalam. Duch zaśpiewał przeze mnie: 
„Przyszedł Pocieszyciel”, „Tam, gdzie płyną Żywe Wody”, „Piękne 

przywołujące ręce” w innym języku. Pozwolił nam porozmawiać przez 

chwilę w innym języku. Och, co za przywilej. O! jak wielbimy Boga za to, 
że wprowadził nas do światła świecącego z nieba.Tak delikatnie położył 

mnie tyłem na podłodze, przejmując całkowitą kontrolę, że kontynuowałem 
głoszenie i śpiewanie w innych językach od drugiej do trzeciej. Jak Go 

wychwalam. Duch zaśpiewał przeze mnie: „Przyszedł Pocieszyciel”, „Tam, 
gdzie płyną Żywe Wody”, „Piękne przywołujące ręce” w innym języku. 

Pozwolił nam porozmawiać przez chwilę w innym języku. Och, co za 
przywilej. O! jak wielbimy Boga za to, że wprowadził nas do światła 

świecącego z nieba.Tak delikatnie położył mnie tyłem na podłodze, 
przejmując całkowitą kontrolę, że kontynuowałem głoszenie i śpiewanie w 
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innych językach od drugiej do trzeciej. Jak Go wychwalam. Duch zaśpiewał 
przeze mnie: „Przyszedł Pocieszyciel”, „Tam, gdzie płyną Żywe Wody”, 

„Piękne przywołujące ręce” w innym języku. Pozwolił nam porozmawiać 
przez chwilę w innym języku. Och, co za przywilej. O! jak wielbimy Boga 

za to, że wprowadził nas do światła świecącego z nieba.Pozwolił nam 
porozmawiać przez chwilę w innym języku. Och, co za przywilej. O! jak 

wielbimy Boga za to, że wprowadził nas do światła świecącego z 
nieba.Pozwolił nam porozmawiać przez chwilę w innym języku. Och, co za 

przywilej. O! jak wielbimy Boga za to, że wprowadził nas do światła 
świecącego z nieba. 

Drogi czytelniku, jeśli nie jesteś zbawiony, przygotuj się na spotkanie z 
kochającym Zbawicielem, który zapłacił olbrzymi dług za nasze 

odkupienie. Bądźcie gotowi, kiedy On przyjdzie. Jakuba 5: 7-8. Objawienie 
1: 7, 22:20. Drogie dziecko Boże, zwlekaj, aż otrzymasz uposażenie, Dz 1: 
8 ”- Pani Alson Vincent, Covina, Cal. 

    * * *     

„Chcę podziękować Bogu, że żyję w tym wieku. Pan wykonał wspaniałą 

pracę dla mnie i mojej rodziny. Byłam usprawiedliwiona, kiedy miałam 12 
lat i przez kilka lat żyłam jako prawdziwa chrześcijanka, aw tym czasie 

miałam do Afryki. Szedłem na Uniwersytet Clarka i misjonarze z północy 
zachęcali mnie, że kiedy dorosnę, będę mógł wyjechać, ponieważ byłem 

dobrym metodystą ME. Z biegiem lat zacząłem być nieostrożny i tracąc 
moja kochana stara mamo, dobra chrześcijanka, nie miałam nikogo, kto by 

mnie zachęcał. Pewnego dnia sam Bóg zaczął ze mną rozmawiać i kazał mi 
czytać Biblię, i zostałam przekonana, że nie mam racji z Bogiem. szukał 
gorliwie i został odzyskany, i śpiewałem w kółko przez wiele tygodni: 

Czy dzisiaj jest dobrze z moją duszą? 

Moje najstarsze dziecko zaczęło kwestionować i obserwować moje życie, i 

och, jak próbowałem iść tuż przed nią i, chwała Bogu, On mnie zatrzymał, 
a kiedy przyjechałem do Kalifornii z Atlanty w stanie Georgia w czerwcu 

1903 r., Usłyszałem uświęcenia, bycia prowadzonym przez Boga do 
kościoła, w którym było głoszone. Chwalę Boga za prowadzenie mnie. 

Później zostałem skazany i zacząłem szukać, aż Pan naprawdę mnie 
uświęcił i mogę powiedzieć, że była to gruntowna praca. Od tamtej pory 

żyję pod drogocenną Krwią i jestem szczęśliwy. Jezus uwolnił mnie od 

grzechu. Chwała Jego imieniu. Kiedy usłyszałem o chrzcie Duchem Świętym 
z biblijnymi dowodami, pomyślałem, że Pan nie może zrobić dla mnie nic 

więcej, a ja szukałem większej mocy. Szedłem na górę, aby się o mnie 
modlić, i mówiłem ludziom, że nie mam mocy u Boga, by zdobywać dusze. 

Za drugim razem poszedłem na spotkanie na Bonnie Brae,Los Angeles, 
otrzymałem wysokie namaszczenie. Mój Ojciec Niebieski rozmawiał ze mną 

tej nocy. Zapytał mnie, czy jestem gotów pójść za Jezusem, dokądkolwiek 
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On prowadzi? Czy byłam gotowa wyjść spośród ludzi kościoła i podążać za 
Jezusem? Och, powiedziałem, Panie jestem, niech się dzieje Twoja wola. O, 

drodzy czytelnicy tego artykułu, nie mogę wam powiedzieć, w jaki sposób 
moc Boża spadła na mnie, a On powiedział mi, że jeśli będę prawdziwy, 

ocali cały mój dom i inne drogocenne dusze. 5 lipca 1906 r. - przyjąłem 
chrzest Duchem Świętym na podstawie dowodów biblijnych i od tego czasu 

mój mąż i pięcioro dzieci zostali zbawieni, uświęceni i ochrzczeni Duchem 
Świętym. Teraz przygotowujemy się do wyjazdu do Afryki, jako 

dziewięcioosobowa rodzina. Gorąco błagamy świętych o modlitwy, aby Bóg 
zachował nas w pokorze i abyśmy byli w Jego rękach, jak glina w rękach 

garncarza. O,jak wielbię Boga za to, co zrobił dla moich dzieci. Są dla mnie 
błogosławieństwem. Moje wszystko jest na ołtarzu, aby pozostać tam na 

czas i na wieczność. Mógłbym opowiedzieć o cudownych rzeczach, które 
Bóg uczynił w mojej rodzinie od czasu przybycia Pocieszyciela. Chwała 

naszemu królowi. Będę Go chwalił na wieki ”- Pani Emma Cummings, 312 
Azusa Street, Los Angeles, Kalifornia. 

    * * *     

„Czułem, że Duch chce, abym napisał kilka linijek o chwale naszego Boga 
w sposobie, w jaki mnie prowadził - nawet jako małe dziecko, nie wiedząc, 

co otrzymam, ani nie próbowałem tego studiować wielkie cuda Bożej drogi. 

Och, chwalcie Jego święte imię na wieki, bo święty, święty, święty jest nasz 
Bóg, pełen miłości i czułego miłosierdzia i miłującej dobroci. Moje serce 

rozpływa się do łez, ilekroć Go wychwalam. Kiedy pierwszy raz usłyszałem 
o dzieciach Bożych otrzymujących dar języków, wszedłem do swojego 

pokoju i powiedziałem o tym mojemu Ojcu Niebieskiemu i poprosiłem Jego 
przewodnictwo i Ducha, aby mnie prowadzili i trzymali bardzo blisko Jezusa, 

ponieważ ostrzegano mnie przed tą pracą. drogi Ojcze, abyś dał mi takie 
dary, jakie miał dla mnie i przygotował mnie na takie, jakie zechciał 

obdarzyć mnie: „Bo jestem Twoim dzieckiem, drogi Ojcze,a Ty wiesz, że 
biorę Cię za Twoje słowo i obietnice. ”Więc zająłem się swoją pracą w domu, 

nigdy nie martwiąc się ani nawet nie myśląc dużo o darach, tylko jak 
zwykle, modlitwą i codziennym czytaniem Słowa. Wtedy Jezus rozmawiał 

ze mną a Duch Święty będzie mi błogosławił. Miałem namaszczenie jakieś 
18 miesięcy temu, a sześć miesięcy temu otrzymałem świadectwo biblijne, 
śpiewając i mówiąc językami. 

„Kiedy pierwszy raz byłem w drogiej misji Azusa St., poszedłem napić się 

wody (po porannym nabożeństwie, w porze lunchu), a kiedy wróciłem do 
mojego dziecka, dobry Pan spotkał mnie po drodze i padłem na twarz na 

ławce w pobliżu tylnych drzwi i byłem jak glina w rękach Garncarza. Nie 
rozumiałem, że myślałem, że umrę, ponieważ moja siła zniknęła. Nagle 

spocząłem w rękach Boga, aby On mógł to zrobić i całkowicie unieważnić 
Jego wola. Moje gardło i język zaczęły działać w szczególny sposób i 

wkrótce cieszyłem się z mojego nowego daru. Siostra Hagg przyszła do 
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mnie i rozmawialiśmy i śpiewaliśmy razem w nieznanym języku. Chwalcie 
Jego Święte Imię. głuchy niemy język na moich palcach. 

„Mój Jezus jest dla mnie bardziej realny niż kiedykolwiek, Duch Święty jest 

bardziej zazdrosny o moje życie i serce. Wiele wycierpiałem w procesie 
oczyszczania, jak złoto w ogniu lub srebro w ogniu, Zach. 13: 9 i 

Malachiasz. 3: 3, Psalm 66:10. Jesteśmy wypróbowani, ukształtowani, 
oczyszczeni, ukarani i oczyszczeni przez Ducha Świętego, przez krew 

Jezusa Chrystusa, Autora i Dopełniacza naszej Wiary. Chwała! Alleluja! 
Powstaniemy i wyjdziemy więcej niż zwycięzcy, ku zwycięstwu. Nie 

rozumiałem uświęcającego ognia. Byłem jak dziecko bez zrozumienia. 

Kiedy Bóg nadal działał w mojej duszy, myślałem, że Bóg mnie opuścił, 
zabrał mi Swojego Ducha. Modliłem się i wołałem do Panie. Spojrzałem 

wstecz na moje cztery lata odzyskanej chrześcijańskiej wędrówki i 
wiedziałem, że kocham Jezusa. Narodziłem się na nowo, diabeł nie mógł 

sprawić, żebym uwierzył inaczej,ani też jego pokusy nie mogły skłonić mnie 
do powrotu, ale naprzód naprzód, aby znaleźć znak. 

„Pewnego ranka nagle obudziłem się, gdy Jezus mówił do mnie, tak jak to 

uczynił z Kościołem w Objawieniu 3: 15-22. Był to głos mężczyzny, ale 
słodki i czuły. Potem zważono mnie na wadze i uznano, że brakuje mi go. 

Drżałem i bałem się, ale potem znowu ten sam głos powiedział do mnie: 

„Przybiorę cię we własną sprawiedliwość”. Chwała Jezusowi. Trzymałem się 
tej obietnicy przez trzy tygodnie. Czytałem Biblię, ale żadna z obietnic nie 

wydawała mi się tylko osądem. Tak więc cierpiałem przez 3 tygodnie, a 
pewnego popołudnia nadeszło wypełnienie i rozbiegło się. w podwójnej 

porcji Bożej miłości i miłosierdzia. O, taka niewysłowiona radość. Wtedy 
potrzebowałam tysiąca języków, by wychwalać mojego Zbawiciela. Nadal 

potrzebuję więcej miłości każdego dnia, nowej łaski, cierpliwości i siły. 
Jestem pod Krwią na nowo każdego dzień, co godzinę, tak jak mówi mały 

traktat:Ukryty poza zasięgiem wzroku, nieznany, ale nie od Boga, bo mam 
biały kamień i znamię i nowe imię, obleczony w sprawiedliwość mojego 

Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kilka tygodni temu zostałem 
uzdrowiony z bólu ręki. Chwalcie Jego imię na wieki. Teraz jestem jeszcze 
dzieckiem, gotowym na wszystko, co mój Ojciec zechce ze mną uczynić. 

„Módlcie się za mnie, drodzy, ponieważ potrzebuję więcej cierpliwości i 

spokoju oraz więcej siły do moich dzieci i mądrości. Jezus wkrótce 
nadejdzie. Och, niech wszyscy rozbierzemy się do wyścigu, zrzućcie 

wszystkie głupie gadki i głupie ubiory i moda i pożądliwość oczu, jak świat. 
My, kobiety, chodźmy jak święte niewiasty, nie według ciała, ale skromne i 

pokorne. Niech Bóg was wszystkich błogosławi w imieniu Jezusa - Wasza 
pokorna Siostro Watts, Cal. 

 

PRACOWNIK PENIEL OCHRZCZONY. 
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Wysławiajcie ze mną Pana i razem wywyższajmy Jego imię. „Albowiem 
wielkie rzeczy uczynił mi Ten, który jest potężny, a święte jest imię 

jego”. Kiedy przygotowywałem się do wakacji w lipcu zeszłego roku, 
powiedziałem: „Jak bardzo bym chciał pojechać na prawdziwe spotkanie 

obozowe na żywo tego lata”. Chwała Panu, znalazłem jednego i od tamtej 
pory jestem w nim. 

Kiedy w ostatnią niedzielę lipca wszedłem do małego kościoła w Monrowii, 

nie wiedziałem, co Bóg przygotował dla mnie, ale cieszę się, że tam 
poszedłem. Niektórzy z wyznawców wiary apostolskiej odbywały tam 

spotkania. Kiedy usłyszałem, jak mówią językami, pomyślałem, że nadszedł 

czas, abym nauczył się języka chińskiego. Byłem w chińskiej misji i 
modliłem się o język przez prawie cztery lata. 

Poszedłem do ołtarza i zacząłem się modlić: Panie, daj mi język chiński. 

Ktoś powiedział: „Czy nie lepiej, żebyś pozwolił Bogu postawić na swoim?”. 
Modląc się, stwierdziłem, że nie mam świadka mojego uświęcenia. Modliłem 

się, aż Bóg dał mi świadectwo, że praca została wykonana. Moc Boża spadła 
na mnie i upadłem na twarz. Zawsze bałam się takiej demonstracji i jak 

tylko mogłam wstałam. Ktoś powiedział, że masz chrzest, odbierz go, ale 
ja wiedziałem lepiej. Byłem zmęczony żądaniem czegoś, czego nie byłem 

pewien. Poszedłem do domu, ciesząc się, że wiedziałem, że jestem 
uświęcony. 

Pierwszego tygodnia poszedłem na spotkanie w domku, ukląkłem do 
modlitwy i znowu spadła na mnie moc Boża i upadłem na podłogę. Pan 

rozmawiał ze mną i powiedział mi, co by to znaczyło, gdybym przyjął 
chrzest Duchem Świętym. Powiedziałem: „Chcę tego za wszelką cenę”. 

Ogarnęło mnie dziwne uczucie, myślałem, że umieram, powiedziałem: 
„Jeśli umrę, pójdę do nieba, bo szukam Boga”. Zacząłem się trząść, nie 

wiedziałem, co to znaczy, ale po chwili dotarło do mnie, że Bóg wyrywa 
mnie z moich opinii i wyobrażeń o rzeczach. Powiedziałem: „Panie, miej 

swoją drogę”. Mój język był wykrzywiony, a gardło dziwne i zacząłem 

wymawiać sylaby. W tym momencie inny poszukiwacz zaczął krzyczeć: 
Chwała! chwała! chwała! Pomyślałem, że tego właśnie chcę, nie chcę 

wydawać tych dziwnych dźwięków. Od razu się zatrzymałem.Kiedy się 
podniosłem, w moim sercu była radość, ale czułem brak, nie byłem 

zadowolony. Od lat modliłem się o chrzest Duchem Świętym. Kilka razy 
myślałem, że go mam, ale wkrótce okazało się, że nie. 

W czwartek znowu poszedłem do kościoła. Wkrótce po tym, jak usiadłem, 

zacząłem się trząść i powiedziałem: „Panie, będziesz miał ze mną swoją 
drogę”. Wkrótce znalazłem się na podłodze i przez około pięć godzin Pan 

miał swoją drogę. Zacząłem się modlić po chińsku, którego nauczyłem się 

w języku chińskim w nadziei, że Bóg weźmie mój język i będzie mówił 
płynnie. Ale On pozwolił wrogowi gnębić mnie, aż zawołałem: „O Panie, daj 

mi chrzest Duchem Świętym i nie obchodzi mnie, czy nigdy nie będę mówił 
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językami”. Wkrótce poczułem na sobie potężną moc Bożą i zacząłem mówić 
w nieznanym języku i śpiewać z jednym z pracowników, który się ze mną 

modlił. Moje ręce zaczęły szybko przesuwać się po moim ciele i wiedziałem, 
że proszę o uzdrowienie,moje ręce powędrowały do oczu, zdjęto mi okulary 

i położyłem je na podłodze i nigdy ich nie nosiłem. Kiedy wstałem, 
wiedziałem, że otrzymałem chrzest Duchem Świętym i mam go dzisiaj. 

Alleluja! Rom. 8:11 wypełniło się dla mnie, chwalcie Jego święte imię. „To 
jest droga, której od dawna szukałem i opłakiwałem, ponieważ jej nie 

znalazłem”. To życie w Duchu Świętym jest błogosławione. Nigdy nie 
miałem radości, wolności i mocy, jakie mam teraz. Krzyki toczą się bez 

żadnego wysiłku z mojej strony. Mówiłem w trzech językach, które były 
tłumaczone. Widziałem w wizji twarz tubylca, którego językiem mówię, i 

mówię: „Oto jestem, poślij mnie”.To jest droga, której od dawna szukałem 
i opłakiwałem, ponieważ tego nie znalazłem. ”To życie w Duchu Świętym 

jest błogosławione. Nigdy nie miałem radości, wolności i mocy, które mam 

teraz. Krzyki toczą się bez żadnego wysiłku z mojej strony. przemawiałem 
w trzech językach, które zostały zinterpretowane. Widziałem w wizji twarz 

tubylca, którego językiem mówię, i mówię: „Oto jestem, poślij mnie”.To 
jest droga, której od dawna szukałem i opłakiwałem, ponieważ tego nie 

znalazłem. ”To życie w Duchu Świętym jest błogosławione. Nigdy nie 
miałem radości, wolności i mocy, które mam teraz. Krzyki toczą się bez 

żadnego wysiłku z mojej strony. przemawiałem w trzech językach, które 
zostały zinterpretowane. Widziałem w wizji twarz tubylca, którego językiem 
mówię, i mówię: „Oto jestem, poślij mnie”. 

„Przyprowadził mnie do domu bankietowego, a Jego sztandarem nade mną 

była miłość”. Ucztuję na ukrytej mannie, a Jego Chwała wypełnia moją 
duszę. Alleluja! Tak się cieszę, że mam więcej niż jeden język, którym 
mogę Go chwalić. —Mae F. Mayo, 312 Azusa Street, Los Angeles. 

 

PENTECOST W SAN JOSE I PORTLAND. 

235 2nd Ave. Portland, Ore, 6 maja - chwal Jego imię na zawsze. 
Pojechaliśmy z Santa Rosa do San Jose w Kalifornii i zostaliśmy na tydzień. 

Pan ocalił i uświęcił niektórych i ochrzcił kolejnych pięciu Duchem Świętym 
i dał im świadectwo biblijne, mówiąc nowymi językami. W ostatnim dniu, w 

którym byliśmy z nimi, ochrzciliśmy 17 przez zanurzenie, a Pan z pewnością 

pobłogosławił nas wszystkich. Wśród drogich świętych dała się zauważyć 
wielką miłość i jedność. Trzej drogocenni bracia, napełnieni Duchem 

Świętym i wiarą, zostali wybrani jako diakoni zgodnie z Tytusa 1: 5 i pięć 
drogich sióstr, aby pomagać w opiece nad młodymi nawróconymi, którzy 

zostali napełnieni Duchem Świętym. Pan wylał na nas swoje 
błogosławieństwo, kiedy kładliśmy na nich ręce i modliliśmy się za nich. Z 
pewnością pochwalił to cenne dzieło. 
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Wyjechaliśmy tam następnego dnia. Około 25 lub 30 drogich świętych 
zeszło na stację, aby nas odprowadzić, płakały i śpiewały cenne pieśni 

radości i pocieszenia, aż pociąg odjechał. Zatrzymaliśmy się w Oakland i 
San Francisco, pożegnaliśmy się z bliskimi i wyruszyliśmy w podróż do 
Portland w stanie Oregon. 

Mieliśmy cenną podróż i dotarliśmy tutaj w piątek wieczorem. Poszliśmy na 
spotkanie, na którym br. Glassco jest. Pan cudownie pobłogosławił w tej 

służbie i jeden cenny grzesznik został zbawiony, uświęcony i ochrzczony 
Duchem Świętym. Pan napełnił jej usta świętym śmiechem, a ona mówiła 

nowymi językami i od tego czasu była pod Jego mocą, pełna radości i 

zadowolenia. Nigdy wcześniej nie była na naszym spotkaniu. Jej młodszy 
brat również został wczoraj ochrzczony Duchem Świętym. 

Wczoraj, niedziela, była wspaniałym dniem. Ośmiu otrzymało 

Pięćdziesiątnicę zgodnie z Dz 2: 4: „I zaczęli mówić innymi 
językami”. Pewien biedny grzesznik przyszedł i zapukał do drzwi po tym, 

jak pierwsza część zgromadzenia została zwolniona i powiedział, że chce 
być zbawiony. Został zbawiony, uświęcony i ochrzczony Duchem Świętym 

i mówił językami aż do wpół do pierwszej tego ranka. Słyszałem, jak szedł 
ulicą do swojego domu, zupełnie sam, rozmawiając językami i śpiewając: 

„O, jak ja kocham Jezusa, 
o jak ja kocham Jezusa, 

o jak ja kocham Jezusa, 
On tak wiele dla mnie uczynił”. 

Każdy z tych drogich otrzymał jasny, odrębny język i był pełen mocy. 

Drogi Bracie Glassco przyjął chrzest i przemawiał wieloma językami oraz 
głosił w językach. Wszyscy drodzy święci bardzo się ucieszyli, widząc go, 

jak przeszedł, ponieważ to dla nich wiele znaczy. Jest on drogim sługą Pana 
i był często używany w swoim uświęconym życiu dla zbawienia ludu. Wielu 

cenniejszych świętych zostało mocno namaszczonych do chrztu i leżało pod 
władzą wokół ołtarza. Budynek był zatłoczony i wypakowany na ulicę, a 

wielu z nich zawrócono. Ludzie byli głęboko przekonani, że prawie nie 
słychać było szyderstw. Wydaje się, że to miejsce dojrzało do rozległego 
wylania Ducha Pańskiego. 

Wiele miłości od siostry Crawford i siostry Rees. - W Panu, Henry Prentiss. 

 
„Marsz naprzód, naprzód nasze wołanie, 
marsz, bądź wierny aż do śmierci; 

Maszeruj dalej, Oblubieniec z pewnością jest bliski; Wlej 
olej do swojego naczynia, to płacz o północy! 
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W zeszłym tygodniu miałem zaszczyt być w Domu Misyjnym Alliance w 

Ohio. Bóg naprawdę ma tam grono konsekrowanych, ochrzczonych 

młodych ludzi, a sama atmosfera była nasycona modlitwą, a Duch Święty 
jest czczony i drogi br. Lupton głosi cenną prawdę w Duchu Świętym. 

Pokora objawia się zarówno wysokim, jak i niskim. Chwała Boże. Drodzy 
młodzi ludzie są tam powołani od Boga do swoich pól pracy. Och, to 

przyjemność widzieć takie grono gorliwych młodych ludzi, którzy wychodzą 
i wychodzą dla Boga. Niech Bóg współczuje Świętym ludziom, którzy 

odrzucają światło. Jestem bardzo wdzięczny, że od pierwszego razu nie było 
w moim sercu uprzedzeń. - Your in Jesus, Pearl Bowen, 118 Gale St., Akron, 
O. 

 

„Wspaniale jest dla mnie usłyszeć o Pięćdziesiątnicy. Kiedy po raz pierwszy 

o tym usłyszałem, nie miałem wątpliwości. Chociaż tego nie rozumiem - ale 
to nie moja sprawa - błogosław Boga - On może zrobić aby samemu sobie 

odpowiadać i powiem „amen”. Pan użył mnie, aby uzdrowić dwoje ludzi, po 
prostu kładąc na nich ręce i dziękując Mu. Zostali uzdrowieni natychmiast i 

nie mogłem powiedzieć, za ilu modliłem się o uzdrowienie. sam byłem w 
stanie krytycznym i nigdy nie myślałem o zdrowiu, ale całym sercem 

chciałem być wszystkim, do czego wzywa Krew. Poszedłem do Boga całym 

sercem, aby znaleźć w Nim swoje miejsce. Duch Święty uderzył mnie, On 
nie zostawił na moim ciele niczego, co by reprezentowało dzieło diabła. Cała 

chwała należy do Tego, który mnie kupił. Chwała! Dwa lata później, 
pewnego ranka, kiedy się modliłem, Duch Święty przeczytał 1 List Jana 2 

:5 i czekałem na Boga przez dwa dni. I kiedy stałem i rozmawiałem z Nim 
o tym, co było w Jego Słowie dla mnie, On natychmiast pomieścił mnie w 

sobie, tak że nie musiałem iść spać, aby odpocząć od tej właśnie godziny, i 
wykonałem dużo ciężkiej pracy od tego czasu. Nie mam ochoty przestać 

bardziej niż na początku. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, to moja 
modlitwa. Zachowaj pokorę. Jest nas kilku z nas czekających na Boga. Moja 

miłość dla wszystkich. ”—Joseph Robbins, 936 Arsenal Ave., Columbus, 
O.Jest nas kilku z nas czekających na Boga. Moja miłość dla wszystkich. ”—

Joseph Robbins, 936 Arsenal Ave., Columbus, O.Jest nas kilku z nas 
czekających na Boga. Moja miłość dla wszystkich. ”—Joseph Robbins, 936 
Arsenal Ave., Columbus, O. 
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`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 
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W OSTATNICH DNIACH 

 

„I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Pan, 
wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało”. —Akt 

2:17. 

Przebudzenie w Portland. 

W tym mieście miało miejsce jedno z najpotężniejszych przebudzeń, jakie 

kiedykolwiek widziało Portland. Diabeł szalał, strzelano, niektórych 
aresztowano i stawiano przed sędziami, ale Pan pracował nad wszystkimi 

chorobami, które przynosił, chrzcił i ratował wiele drogocennych dusz, i 
leczył je. 

W czerwcu odbyło się tam spotkanie obozowe, na którym 100 dusz zostało 
ochrzczonych Duchem Świętym. Do pracy włączono ministrów. Sojusz 

Chrześcijańsko-Misyjny w Portland wszedł do pracy w jednym ciele. Bóg 
działa tam dzisiaj z potężną mocą. 

Jedna biedna dusza, która spędziła pięć lat przywiązana do łóżka w szpitalu 

dla obłąkanych, została uzdrowiona. Jej brat, słysząc o cudownej pracy 

dokonanej przez ten lud, poszedł i zabrał ją do Misji, a Bóg cudownie ją 
uzdrowił, ocalił i uświęcił. Jej brat zeznał, że nie wierzył w Boga i był 

niewiernym. Teraz jest zbawiony i wrócił do życia z żoną, którą opuścił. Ta 
Ewangelia z pewnością buduje domy. 

Pani natychmiast została wyleczona z uszkodzenia mięśni, nad którym 

lekarze pracowali od jedenastu lat. Święci zdejmują okulary, a ich oczy są 
natychmiast uzdrawiane. Starsza pani w wieku powyżej siedemdziesięciu 
lat miała całkowicie odnowione oczy, słuchając kazań brata. 

Kiedy zaraza w Portland zabrała dzieci w przerażającym tempie, Pan 

uzdrowił całe stado zielonoświątkowe, gdy tylko się pojawiło. Żaden z nich 
nie stracił nikogo z rodziny. Ludziom powiedziano, aby czytali psalm 91, 
trzymali się Słowa, trzymali się pod krwią i niczego się nie bali. 

Spotkanie w Portland rozpoczęło się na ulicach Dwunastej i Dywizji z 
udziałem 1000 osób, czasem setki nie mogły wejść. W obozie mieli 

wszystko wspólne, a taka miłość i jedność istnieje. Biedny święty mógł mieć 
namiot równie dobrze jak bogaty i wszyscy mogli jeść przy stołach. Nie 
pobrano żadnych zbiorów, a jednak potrzeby były obficie zaspokajane. 
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Praca się rozprzestrzenia. Niektórzy przybyli z Dallas, przyjęli chrzest, 
wrócili, podpalili to miasto i rozpoczęli tam spotkanie obozowe. 

Pewnego dnia sześćdziesięciu siedmiu zostało ochrzczonych w 

wodzie. Ludzie wyprowadzali swoich bliskich z przytułku i Bóg ich 
uzdrawiał. Trzy osoby z przytułku codziennie świadczyły o uzdrawiającej 
mocy Boga. 

Na zebranie przyszedł uświęcony kaznodzieja z Nazaretu i przyjął 

chrzest. Trzech kaznodziejów przetrwało jeden dzień. Ołtarze są 
zapakowane. 

Pisząca stamtąd siostra powiedziała: „Chciałbym, żebyś słyszał, jak ci ludzie 

od Ducha Świętego świadczą. Żadnych pasków na nikim. Duch Święty 
działa tutaj. Święci napełnieni, więc prawie nie mogą mówić, podskocz 

szybko, powiedz kilka słów i usiądź. pokorni ludzie, takiej miłości i jedności 
nigdy nie widziałem. 

—Adres, spotkanie zielonoświątkowe, ulice dwunaste i oddziałowe, 
Portland, Ore. 

„Późny deszcz” w Zion City, Ill. 

Bóg wykonuje potężne dzieło w Zion City wśród tych złamanych serc i 
zgniecionych ludzi. Najpierw rozpoczęli spotkania w Hospicjum Edina, 

obecnie domu wiary o nazwie „Przystań”. Potem mieli dużą aulę w 
kolegium, a teraz mają duże tabernakulum. 

Pewnego ranka w górnym pokoju „Przystani” zstąpił Duch Święty, kiedy 
modlili się, aby On przyszedł i objawił się. Pierwsza zaczęła opadać, a potem 

następna aż do pokrycia podłogi. Pierwszym, który przemówił nieznanymi 
językami, był młody mężczyzna, który mówił po chińsku, włosku i zulusie, 

które zostały zidentyfikowane. Niedługo potem zaczęła się powódź radości 
i po całym pokoju wielbili i wielbili Boga różnymi językami. Niektórzy byli 

usprawiedliwieni i uświęceni. Około dwudziestu przeszło przez mówienie 
językami. 

Bóg w cudowny sposób wykorzystuje dzieci, młodych mężczyzn i młode 
kobiety. Jest to najwspanialszy przejaw mocy Bożej w ludzkich sercach. 

Potępiaj to, jak chcą, kiedy zobaczą te małe dzieci pod mocą Ducha 
Świętego, głoszące, śpiewające i mówiące w różnych językach (które są 

wielokrotnie identyfikowane przez cudzoziemców), będą na naszych 
spotkaniach wyznawać, że ich walka doszła do koniec i powiedz, że nigdy 
niczego nie widzieli w ten sposób. 

Brat Seymour, kiedy był w Zion City, napisał: „Ludzie tutaj przyjmują 

chrzest w swoich ławkach podczas nabożeństwa, a czasami wielu z nich 
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przyjmuje go. To najsłodsza rzecz, jaką chcesz zobaczyć. Przypomina mi to 
stare Azusa dziesięć kilka miesięcy temu, ludzie, którzy przyjmują chrzest, 

wydają się tak szczęśliwi, przypominają mi o naszych domach, są małe 
dzieci od sześciu lat i starsze, które chrzczą Duchem Świętym, tak jak 

mamy to w Los Angeles. Chwała naszemu Bogu. To kolejny Azusa. Dobrze 
by było, gdybyś usłyszał tych ludzi mówiących pod mocą Ducha Świętego. 

Niektórzy z nich rozmawiają językami. Brat Tom nigdy nie stracił ducha 
Azusa. Nadal jest zapalony tak samo jak zawsze. Wszędzie, gdzie 

podróżowałem wśród naszych ochrzczonych dusz, wydają się one mieć taką 
radość i wolność w Duchu Świętym. " 

- Adres „The Haven”, Zion City, Ill. 

W Minneapolis w stanie Minn. 

Pewnej niedzieli moc Boża przyszła na nas podczas porannego spotkania, 

a wieczorem zaczęła padać Pięćdziesiątnica, a do 11:30 następnego ranka 
szóstka otrzymała Pięćdziesiątnicę, „Albowiem słyszeli, jak mówią językami 

i wielbią Boga”. To było jak niektóre sceny w Azusie, gdzie dookoła leżeli 
zabici, metodyści, baptyści i luteranie. Powstali młodzi ludzie z 

błyszczącymi twarzami, przemawiającymi w mocy Ducha Świętego 
nieznanymi językami. Dwie starsze siostry również mówiły językami, 

wielbiąc Boga. Mamy najszczęśliwszą grupę ochrzczonych, jaką 

kiedykolwiek widziałeś. Młode panie, które były tak nieśmiałe, teraz 
klaszczą w dłonie i cały czas krzyczą Chwała. 

Innej nocy, kiedy zebranie trwało do piątej rano, jeden młody człowiek, 

metodysta, przyszedł około pierwszej w nocy i mówił językami przez dwie 
godziny, przekazując niektóre z najbardziej błogosławionych orędzi i 

tłumacząc: brzemię to: " Jezus wkrótce przyjdzie, przygotuj się na 
spotkanie z Nim ”. 

Jedna mała dziewczynka przyjęła swój chrzest i pięknie mówiła językami, 
a następnie przemawiała do kilku nienawróconych młodych mężczyzn 

językami i tłumaczyła, co było dla nich błaganiem, aby oddali swoje serca 
Jezusowi teraz, gdy On wkrótce przyjdzie i zostaną zgubieni. Ta wiadomość 
wyraźnie wpłynęła na mężczyzn. 

Trzy nabożeństwa chrzcielne odbyły się (do 19 czerwca) nad podmiejskim 
jeziorem, a 24 pochowano na podobieństwo Jego śmierci. 

Większość osób, które przyjęły chrzest w Duchu, leży na podłodze. 
Niektórzy otrzymywali ją siedząc na krześle lub stojąc na nogach. Niektórzy 

otrzymali go w domu. Ci, którzy są pokłonieni, wielu z nich mówi o wizji 
nieba lub Jezusa Pana, albo o wejściu w pełne i znacznie głębsze poczucie 

Boga, niż kiedykolwiek wcześniej sądzono. Pewien brat wychodzący spod 
władzy, w której otrzymał objawienia, powiedział: „Ręka Boża z pewnością 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

jest na tym dziele, a ci, którzy szydzą i sprzeciwiają się temu, 
najprawdopodobniej będą mieli rękę Pana nałożoną na nich w straszny 
sposób”. 

Gazety opublikowały wiele fałszywych raportów, grożono im aresztowaniem 
i wstrzymaniem spotkań pod zarzutem zakłócania pokoju; ale br. Pendleton 

ogłosił, że zebrania będą kontynuowane, ponieważ muszą być posłuszni 
Bogu. Gdyby poszli do więzienia, mieliby tam spotkania. 

Niektórzy docierają do Boga na każdym spotkaniu. Uzyskali dużą salę, 
która pomieści czterysta lub pięćset osób, w której zostanie ustanowiona 
stała misja. 

Zesłanie Ducha Świętego w Winnipeg, Manitoba 

Tutaj przez ponad rok niektórzy święci czekali przed Bogiem, aby wylać 

Jego Ducha na wszelkie ciało, a zwłaszcza o odrodzenie biblijnego 
standardu w Winnipeg. Bóg wysłuchał modlitw i powtarza 
Pięćdziesiątnicę. Chwalcie Jego imię. 

Duch Święty najpierw zstąpił na spotkaniu w domku, a trzy osoby otrzymały 

Pięćdziesiątnicę wraz z biblijnymi świadectwami. Stary święty przybył z 
Poplar Point, małego miasteczka odległego o około 40 mil, a drugiego 

popołudnia dostał Pięćdziesiątnicę i mówi, że czuje się dużo młodszy. On i 
inni wrócili i spędzali czas na zebraniach i od tego czasu około dwudziestu 
osób obchodziło w tym miejscu Pięćdziesiątnicę. 

Podczas misji Zesłania Ducha Świętego, kiedy brat mówił z Dziejów 

Apostolskich 10: 40-46: „Kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty 
zstąpił na wszystkich, którzy słyszeli Słowo”, gdy mówił, Duch Święty 

zstąpił na dwoje siostry. Jeden od razu zaczął mówić językami, a inny, który 
przybył na zebranie około 100 mil, na jakiś czas znalazł się pod władzą i 

zaczął śpiewać językami. To było boskie. Dusze są zbawione, wierzący są 
uświęcani i chrzczeni Duchem Świętym, siedząc na swoich miejscach. 

W tym miejscu nad brzegiem rzeki Assimboine odbyły się nabożeństwa 

chrzcielne 23 osoby, które przyjęły chrzest przez zanurzenie. To była święta 

okazja. Duch Święty świadczył poprzez mówienie językami tych, którzy 
zostali ochrzczeni. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni miały miejsce wspaniałe przypadki 

uzdrowienia. Kobieta w wieku około 60 lat, która była kaleką z powodu 
reumatyzmu zapalnego przez dziesięć lub więcej lat, została przyniesiona 

na fotelu inwalidzkim w towarzystwie jej dwóch córek. Modlono się za nią, 
a podczas nabożeństwa zauważono, że wyciąga chore kończyny, które do 

tej pory nie były jej przydatne. Następnie wstała z krzesła pod mocą Ducha 
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Świętego. O, aby ludzie chwalili Pana za Jego dobroć i cudowne dzieła 
skierowane do dzieci ludzkich. 

Misja krajowa i zagraniczna, 159 Alexander St., Winnipeg, Man., Can. 

Z ODLEGŁYCH KRAIN. 

Jakie to cudowne, że dzisiaj w różnych częściach Indii, Rosji, Norwegii, 

Szwecji, Anglii, Kanady, Afryki i Ameryki święci Boży cieszą się późnym 
deszczem i są zadowoleni. Prześladowanie pojawia się wszędzie, ale jest to 

tylko znak dzieła Pana i daje nam większą pewność, że będziemy królować 
z Tym, którego cierpienia mamy zaszczyt uczestniczyć. Błogosławcie Jego 

imię! Pan nadchodzi - nasz cenny Król wkrótce przyjdzie. „Tak przyjdź 
Panie Jezu”. Alleluja. 

Zbawienie w Szwecji. 

W Sztokholmie w Szwecji wiele dusz jest napełnionych Duchem Świętym i 

ma dowody biblijne. Fala płynie dalej, ku zwycięstwu. Setki dusz są u stóp 
Jezusa. 

„Dzieło Pana się rozprzestrzenia. W Gottenberg, drugim mieście Szwecji, 

Pan uwolnił wielu Swoich ludzi, napełniając ich Duchem Chrystusa. 

Niektórzy mówią nowymi językami. Mam brata Erica Hollingswortha i jego 
żona jest teraz ze mną w tym mieście i mam nadzieję, że będziemy mieć 
dom taki jak Azusa Mission. 

„Kościół w Skofde rośnie. Myślę, że jest teraz około 40 ochrzczonych 
Duchem Świętym i mówiących i śpiewających tam nowymi językami. 

Alleluja! Na spotkaniu w Skofde było siedmiu młodych ludzi, którzy śpiewali 
razem w językach. To była niebiańska piosenka, jak powiedział mi brat Eric. 

„W wielu innych miastach i miasteczkach Bóg działa potężnie. Jedno 
miejsce jest na wyspie między Szwecją a Rosją i Bóg wylewa swego Ducha. 

Bogu niech będzie cała chwała.” - Andrew G. Johnson, Bramaregarden, 
Hisingstad, Gottenberg , Szwecja. 

[Od ostatniego raportu dwie napełnione Duchem siostry, siostra Anderson 

i siostra Jacobson, pojechały pomagać w pracy w Szwecji.] 

Raporty z Anglii. 

„Trzech otrzymało tutaj chrzest z biblijnymi dowodami. Kiedy słyszymy, jak 
Duch Święty przemawia i śpiewa przez tych drogich, jest to tak uroczyste, 

a jednocześnie tak niebiańskie i pogłębia głód” - JH 14 Ackerman Road, 
Brixton, Londyn, SW 
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Z innej części Londynu, gdzie miało miejsce spotkanie zwlekające, 
przychodzi wieść, że dwoje przyjęło Pięćdziesiątnicę, a inne głodne dusze 
poszukują. 

Siostra z Anglii, która otrzymała Ducha Świętego, świadczy: 

„Kiedy wszyscy przeszli na emeryturę tamtej nocy, po godzinie dwunastej, 

a ja zostałem sam, uwielbienie i uwielbienie wypełniły moją duszę (gdyż 
wciąż brzmiały mi w uchu słowa wypowiedziane z:„ Wierny jest Ten, który 

cię woła, który też to zrobi. ”) Radość płynęła - po miesiącach 
niewysłowionych tęsknot i czekania na Boga. Tej nocy wydawałem się leżeć 

w Jego wszechmocnych ramionach jak zmęczone małe dziecko. Ostatni 
sznur, który wiązał mnie z ziemią, został zerwany i był to mały niepokój 

dotyczący mojego domu i moich bliskich. Oddałem je Jemu i po prostu 
całkowicie w Nim odpocząłem. 

„Chwaląc Go, miałem wizję Jezusa na krzyżu. Było ciemno, wyciągnął do 

mnie ramiona i powiedział:„ Przyjdź do mnie ”. Och! Niewysłowiona miłość 

i współczucie w Jego głosie. Posłuchałem i jęknąłem. duch zdawał się 
cierpieć razem z Nim. Potem ciemność uciekła, a ja zostałem wskrzeszony 

z Nim w chwale. Mimowolnie podniosłem ramiona, aby Go chwalić i nagle 
wydawało się, że są naładowane elektrycznością i moc przyszła na mnie i 

ja wychwalał Go w innym języku. Natychmiast podał interpretację, która 
brzmiała: „Chwała Jezusowi - krwawiącemu Barankowi.” Następnego ranka 

Duch Święty zstąpił z wielką mocą, powodując, że śmiałem się, jak nigdy 
w życiu (będąc bardzo istotnym faktów i bez emocji) oraz mówienie w 

czterech lub pięciu językach, czasami tłumacząc, przez półtorej 
godziny.Byłem całkiem bezsilny. Chwała Boża wypełniała moją duszę, a 

czasem najgłębszy ból serca na krzyżu. To, co odczułem i uświadomiłem 
sobie, że smutek i miłość Jezusa było poza wszelką ekspresją, znajdując 
ujście tylko w innym „języku”. Chwała Jego imieniu! 

„Tego samego wieczoru poszedłem na inne spotkanie w związku z 

poprzednimi nabożeństwami specjalnymi i Duch ponownie zstąpił na mnie, 
sprawiając, że przemawiałem w trzech lub czterech językach z 
tłumaczeniem”. 

—Z traktatu opublikowanego w Anglii przez br. Ciało AA 
, plebania Wszystkich Świętych, Monkwearmouth, Sunderland, Anglia. 

Praca w Indiach. 

Obecnie w Indiach jest co najmniej pięciuset lub sześćset świadków, którzy 
„gorliwie walczą o wiarę raz przekazaną świętym”. 

Niektóre z najlepszych duchów Indii zostały ochrzczone Duchem 
Świętym. Wspaniale jest słyszeć, jak jeden z nich opowiada, jak przez 
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dziewięć lat polowała na spotkania, na których mogła otrzymać Ducha 
Świętego i jak znalazła Tego, którego tak długo pragnęła jej dusza. Ona i 

jej przyjaciółka są misjonarzami z Colombo na Cejlonie. Jeden z nich został 
wyraźnie wyleczony z trwającej od kilku lat choroby. 

Czterech świadków pojechało do Darjeeling w Indiach. 

Wybitna misjonarz, która została ochrzczona Duchem Świętym i otrzymała 
wspaniałą moc, otworzyła drzwi swojego pięknego domu misyjnego i dzisiaj 
z mocą głosi słowo. 

Misjonarze szukają Słowa. Odkrywają, że ten ruch jest prorokowany jako 
poprzednik Jezusa, a drogocenne dusze są tak szczęśliwe, że otrzymują 

moc; ale w Indiach nauczyciele Biblii, którzy znają Słowo, nie skaczą do 
każdej nowej doktryny, ale ważą wszystko według Słowa i są przekonani o 
prawdzie. 

Pan dał jednemu misjonarzowi wizję Ducha Świętego jako skrzyni z 

klejnotami, a ona zobaczyła, jak Zbawiciel otwiera skrzynię iz spojrzeniem 
wielkiej miłości i satysfakcji rozwija dary ze skrzyni. Wielu osobom nie 

przyszło do głowy, jak radość musi napełniać serce drogiego Pana, kiedy 
widzi, że Jego dary są doceniane. 

Pan dał również siostrze Garr wizję Siebie pewnej nocy, gdy był w Kalkucie, 

a Jego ręce były wypełnione złotymi koronami gotowymi do założenia na 

głowy. Tego samego wieczoru przekazał jej wiadomość: „Niech nikt nie 
zabierze twojej korony”. Pewien misjonarz wstał i powiedział, że tego dnia 
Bóg powiedział do niej te słowa, a ona nie wiedziała, co to oznacza. 

Dotarcie do misjonarzy polega na umieszczeniu siekiery u podstawy 
drzewa, ponieważ znają oni wszystkie zwyczaje Indii, a także 

języki. Jedynym sposobem, w jaki można dotrzeć do narodów, jest chrzest 
misjonarzy Duchem Świętym. Misjonarze przyjmują i wychwalają Boga za 
to, że pozwolił im słuchać tej Ewangelii i otrzymać to wielkie wylanie Ducha. 

W szkole liczącej 1500 rodzimych dziewcząt i 200 chłopców, oprócz 

europejskich i rodzimych nauczycieli, czekała na nią dyrektorka i przyszedł 
do niej Pocieszyciel, a także do jej córki, kilku jej nauczycieli i 300 

miejscowych dziewcząt. Alleluja! W Dhond, szkole dla chłopców, liczby 
zostały zapisane, niektórzy mówią językami. 

W Kalkucie misjonarka, która została ochrzczona podczas tego spotkania, 

wróciła do swojej szkoły średniej i w krótkim czasie czterdzieści pięć drogich 

miejscowych dziewcząt zostało ochrzczonych w Duchu. Wtedy opiekunka 
Domu Ratunku otrzymała Pięćdziesiątnicę i wkrótce drogie dziewczyny, 

które zostały odkupione z takiego życia w grzechu, uczyły się, jak 
wychwalać Jezusa i otrzymać Ducha Świętego. Misjonarze, którzy zeszli na 
swoje stanowiska, piszą o wytrwałym Pocieszycielu i rzekach wody żywej. 
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Krążyły fałszywe doniesienia o pracy w Indiach. Nie wierz im. 
- Adres br. oraz Sister AG Garr, Bethany, Slave Island, Colombo, Cejlon, 

Indie. 

 

Kiedy Jezus przyjdzie, objawi nam całą ukrytą miłość, jaką miał do nas 
przez wszystkie wieki. 

 

Jeśli twoje świadectwo jest poparte Krwią Chrystusa w twoim sercu, jest w 
nim moc. 

 

Bóg stoi dzisiaj, aby zbawić każdego grzesznika, uświęcić każdego 

wierzącego i ochrzcić Duchem Świętym każdego uświęconego wierzącego. 

 

Wszystko mierzymy Słowem, każde doświadczenie musi być zgodne z 

Biblią. Niektórzy mówią, że to zaszło za daleko, ale jeśli żyliśmy zbyt blisko 
Słowa, to rozstrzygniemy to z Panem, kiedy spotkamy Go w powietrzu. 

 

Niektórzy ludzie budują swoje domy na piasku, a nie na doświadczeniu Krwi 

w swoich sercach. Mówią, że nie mają świadka, ale idą wiarą. Cóż, każdy, 
kto narodził się z Boga, ma w sobie świadectwo. 1 Jana 5:10 

 

Kiedy głosimy bezgrzeszne życie, niektórzy ludzie mówią, że jesteśmy zbyt 

surowi. Mówią, że w ten sposób nie zabierzemy wielu do nieba. Ale 

umiłowani, Bóg nie może zbawiać wbrew swojemu Słowu. Każde zbawienie 
wbrew Słowu nie jest zbawieniem. 

 

Chrzest Duchem Świętym jest pieczęcią żywego Boga na twoim czole. Bóg 

chce, żebyś nosił tę pieczęć, a nie odznaki ludzi i diabłów. On nie chce, 

abyście byli w nierównym jarzmie razem z niewierzącymi, ale abyście wyszli 
spośród wyznań i doktryn ludzi i diabłów. Nasza ignorancja w przeszłości 

Bóg mrugnął, ale ten czas już minął. Szuka ludu czystego, który nie splamił 
swoich szat. Kapłani, którzy nosili święte naczynia, musieli być czyści, więc 
teraz ci, którzy niosą orędzia Pana, muszą być czyści i święci. 
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Jan Chrzciciel stracił głowę, ponieważ głosił przeciwko rozwodom. Jest dziś 

kilka osób, które chcą stracić głowę, głosząc przeciwko rozwodom. Ta wiara 

apostolska oznacza jedną żonę i jednego męża. Nasz Bóg będzie miał 
czysty lud, lud, który będzie bronił całej Bożej rady. Chwalcie Boga za ludzi, 

którzy są gotowi stanąć w obronie Ewangelii i umrzeć za nią, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna. 

 

Proszę bardzo wyraźnie wpisać swój adres. 

 

To jest darmowy papier, papier wiary. Rozlicz się z Panem. 

 

Powiadom nas o każdej zmianie adresu. 

 

Zamiast wysyłać listę nazwisk, może wyślij po rolkę papieru, ilu 
potrzebujesz, i wyślij ją samodzielnie. Pozwoli to zaoszczędzić pracę i 
wydatki w głównym biurze. Potrzebujemy waszej pomocy, drodzy. 

 

To jest numer zebrania wiary apostolskiej, podwójny papier na cztery 

miesiące. Mamy nadzieję, że wyślemy więcej dokumentów i częściej, jeśli 
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Pan zechce. Niech Bóg uczyni to błogosławieństwem dla każdego 
czytelnika. 

 

Niektórzy pytają, jak wysłać pieniądze, aby pomóc w pracy. Przekazy 

pieniężne mogą być płatne na rzecz wiary apostolskiej lub można wysłać 

amerykańskie znaczki pocztowe. Nie możemy używać zagranicznych 
znaczków. Niektórzy wysłali rachunki. Pan dba o pieniądze za swoją 
pracę. Żaden nie zaginął. 

 

Ważny! 

Możesz znaleźć załączoną do swojego papieru ulotkę. Jeśli chcesz, aby Twój 
artykuł był kontynuowany, wypełnij go swoim imieniem i adresem oraz 

wyślij do Wiary Apostolskiej. Powodem tego jest to, że nasza lista 
mailingowa jest tak duża, że chcemy ją wydrukować i nie chcemy drukować 
nazwisk, którym tak naprawdę nie zależy na papierze. 

 

DO CHRZTU ŚWIĘTYCH 

Pan chce, abyśmy zachowali to nowe namaszczenie, to słodkie 
namaszczenie, które otrzymaliśmy, kiedy Duch Święty po raz pierwszy 
zstąpił na nas. 

    * * *     

Jedną rzeczą jest przyjęcie chrztu, a inną zachowywanie 

namaszczenia. Kiedy pracownicy wychodzą z prawdziwym namaszczeniem, 
nie ma wystarczająco dużych miejsc, aby pomieścić ludzi. Bóg chce, aby 

ludzie wyszli i głosili tę Ewangelię, która się za tym stanie. „Te znaki będą 
towarzyszyć tym, którzy wierzą”, a jeśli nie idą za nimi, nie reprezentujemy 
tej Ewangelii. To błogosławieństwo móc być świadkiem tej Ewangelii. 

    * * *     

Pan chce, aby wszystko, co dzieje się na spotkaniu, miało miejsce w 

namaszczeniu Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi do twojego ciała, 
aby służyć. Namaszcza na nowo swoich sług na każdą służbę. Każda 

piosenka i każde świadectwo powinno być namaszczone Duchem 

Świętym. Niektórzy nauczyli się, jak głosić, ale dobrze jest, jeśli nie możesz 
mówić bez namaszczenia Duchem Świętym. Możesz uklęknąć i poprosić 

Pana, aby cię użył lub odłożył na bok, cokolwiek On zechce, i obdarzył cię 
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namaszczeniem do służby, jeśli On chce, żebyś dał wiadomość. Wkrótce 
poczujesz, jak ogarnia cię moc. Wszystko, co musisz zrobić, to poddać się 
woli Bożej. 

    * * *     

Języki to jeden ze znaków, który towarzyszy każdemu ochrzczonemu, ale 

nie jest to prawdziwy dowód chrztu w życiu codziennym. Wasze życie musi 
mierzyć się owocami Ducha. Jeśli wpadasz w gniew, mówisz źle lub 

obmawiasz, nie obchodzi mnie, ile masz języków, nie masz chrztu Duchem 
Świętym. Straciłeś swoje zbawienie. Potrzebujesz Krwi w swojej duszy. 

    * * *     

Nigdy nie myśl, ponieważ zostałeś uświęcony, a stary człowiek został 
ukrzyżowany, że nie ma niebezpieczeństwa, że wstanie. On wstanie, jeśli 

nie będziecie żyć w Słowie i pozwolicie płynąć Krwi. Ale jeśli pozostaniesz 
w Słowie, pozostaniesz na krzyżu. O umiłowani, pozostańmy na krzyżu. 

    * * *     

To znaczy coś konsekrować, ale bardziej znaczy zachować konsekrację 
rano, w południe i wieczorem, powiedzieć: „Oto jestem, Panie, poślij 

mnie”. Czasami, gdy przychodzi Jego głos, Zrób to czy tamto, myślimy, że 
to wyobraźnia; ale jeśli po prostu zapytamy Boga: „Czy to Ty?” Będzie 

świadkiem przez krew, że mówi. To dzięki posłuszeństwu mamy moc u 
Boga i wzrost mocy. 

    * * *     

Wielu może zacząć od tego zbawienia, a jednak jeśli nie będą czuwać i nie 
będą trzymać się Krwi, utracą Ducha Jezusa, który jest boską miłością i 

będą mieli tylko dary, które będą tak brzmiące mosiądz i brzęczący talerz, 
i wcześniej lub później te zostaną zabrane. Jeśli chcesz żyć w Duchu, 
każdego dnia żyj owocami Ducha. 

    * * *     

„Namaszcza moją głowę oliwą, mój kielich się przelewa”. Olejek Ducha 

Świętego wylewa się na nasze głowy, a kiedy się napełnimy, przeleci, 
abyśmy mogli pomóc innym. Jeśli nasz kielich jest tylko pełny, będzie to po 

prostu błogosławieństwo dla nas; ale kiedy olej Ducha Świętego przeleje 
się, nasyci, wzruszy i napełni mocą Bożą inne dusze. 

    * * *     

Nadszedł czas, kiedy musimy oddzielić się od tego starego 
świata. Wszystko musi być na drugim miejscu po Jezusie. Twój skarb jest 
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w niebie. Idziesz tutaj i próbujesz zdobyć dusze, zabić czas, aż przyjdzie 
Jezus. 

    * * *     

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, ucząc je 

zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. „Wy, którzy jesteście 

ochrzczeni Duchem Świętym, to polecenie jest wypisane na waszych 
głowach i nie zostaniecie zdjęte aż anioł stanie jedną nogą na lądzie, a 
drugą na morzu i oświadczy, że czasu już nie będzie. 

    * * *     

O umiłowani, nasz czas panowania jeszcze nie nadszedł. Mamy być z 

Dzieciątkiem od żłóbka do tronu. Nasz czas panowania nadejdzie, gdy Jezus 
przyjdzie z wielką mocą z tronu. Do tego czasu mamy być bici, opluwani i 
wyszydzani. Mamy być jak Jego syn. 

    * * *     

To tyle znaczy zachować namaszczenie na naszych duszach, abyśmy nie 

uschli po przyjęciu chrztu. Wróg ma tendencję do wchodzenia i mówienia 
ci, że zbyt wiele dajesz tej i tamtej demonstracji. Bóg chce, abyśmy 

pozwolili Duchowi Świętemu trzymać się z nami. Kocham wolność Ducha 
Świętego, uwielbiam widzieć, jak On ma pierwszeństwo. Kiedy 

otrzymaliśmy chrzest Duchem Świętym, moc spadła w tak potężny sposób 
i po pewnym czasie ludzie zaczęli się zastanawiać i skłonić nas do 

myślenia. Ale kim jesteśmy, co założymy pasy i opaski na Ducha Świętego, 
kiedy Pan przyjdzie, znajdzie i wzruszy nas Duchem Świętym? Tylko 

dlatego, że to nie jest nasza moc, czy powinniśmy ją ugasić i 
powstrzymać? Bądźmy wolni w Duchu Świętym i pozwólmy Mu mieć 
pierwszeństwo. 

 

STARE ŚWIĘTA TESTAMENTOWE SPEŁNIONE 
W NASZYCH DUSZACH DZIŚ 

W 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej i 16 Księdze Powtórzonego Prawa, a także 

w całym Starym Testamencie czytamy o świętach, które Bóg wyznaczył, 
aby je obchodziły w oddawaniu Mu czci. Były cztery święta: Pascha, Święto 

Pierwszych Owoców, Święto Pięćdziesiątnicy (lub Święto Tygodni) i Święto 
Namiotów. Wszystkie one przedstawiają to, co teraz otrzymujemy przez 

krzyż: usprawiedliwienie, uświęcenie, chrzest Duchem Świętym, a potem 
nieustanna uczta. Razem stanowią symbol całkowitego odkupienia. 

Święto Paschy 
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Święto Paschy jest właśnie typem usprawiedliwienia przez krew Jezusa, 
naszego Baranka Paschalnego. Noc, kiedy jedli Paschę w Egipcie, była 

typem grzesznika wychodzącego z ciemności przez krew Jezusa. Alleluja! 
Ciało Baranka Paschalnego jest typem ciała Chrystusa, które jest 

pokarmem dla nas i chlebem dla nas, a pokropiona krew reprezentuje 
zbawienie, jak powiedział w ostatnią noc Paschalną, kiedy został 

zdradzony: „Jedzcie, to jest moje ciało, które jest dane za was. Czyńcie to 
na moją pamiątkę. " Dał im także kielich, mówiąc: „To jest nowy testament 

w Krwi mojej, która będzie wylana za was”. Łukasza 22:20. Jeśli 
przyjmiemy Słowo Boże i przyjmiemy ciało Chrystusa do uzdrowienia, 
zostaniemy uzdrowieni. Błogosławcie Jego święte imię! 

Zatem Pascha reprezentuje usprawiedliwienie i uświęcenie. W każdym 

wierzącym jest święto, które przyjęło krew Jezusa Chrystusa. To pierwsza 
uczta w jego duszy. Kiedy człowiek zostaje usprawiedliwiony, Pan wkłada 

do jego ust nową pieśń, chwaląc nawet naszego Boga, że jest zbawiony i 
ma pokój z Bogiem przez krew Jezusa. 

Święto pierwszych owoców 

To jest właśnie rodzaj poświęcenia naszego życia, po tym, jak zostaniemy 
usprawiedliwieni, aby zostać uświęceni. „Gdy wejdziecie do ziemi, którą 

wam daję, i zbierzecie z niej plony, wtedy przyniesicie kapłanom snop 

pierwocin plonów. A on będzie machał snopem przed Panem”. Lew. 23:10, 
11. Chwała naszemu Bogu! Jezus Chrystus jest naszym najwyższym 

kapłanem. On uświęca i oczyszcza nas z wszelkiego grzechu swoją 
krwią. Błogosławcie Jego święte imię! 

„A jego ofiara pokarmowa będzie składać się z dwóch dziesiątych części 

najczystszej mąki zmieszanej z oliwą, jako ofiara ognista dla Pana na słodką 
woń, a ofiara z niej będzie z wina, czwarta część hinu. Nie jedzcie chleba 

ani prażonego zboża, ani kłosów zielonych aż do tego samego dnia, w 
którym złożyliście ofiarę Bogu waszemu. To będzie ustawa wieczysta dla 

waszych pokoleń we wszystkich waszych mieszkaniach. Lew. 23:12, 14. To 

jest właśnie typ w pełni uświęconego życia. Nie powinniśmy żyć 
doświadczeniem i błogosławieństwami usprawiedliwienia, ale powinniśmy 

spieszyć się do Boga, gdy tylko będziemy usprawiedliwieni i poświęcić całą 
naszą duszę Bogu jako ofiarę i otrzymać łaskę uświęcającą. 

Werset piętnasty zapowiada 50 dni od Krzyża do Pięćdziesiątnicy. „I 

będziecie liczyć od jutra po szabacie, od dnia, w którym przynieśliście snop 
ofiary kołysania. Siedem sabatów wypełnicie; aż do następnego dnia po 

siódmym sabacie policzycie pięćdziesiąt dni; złoży Panu nową ofiarę 
pokarmową. " To sprawia, że przez siedem tygodni lub 49 dni cieszyliście 

się słodkim uświęconym życiem poprzez krew; a pięćdziesiątego dnia, który 

reprezentuje nowy szabat, dzień naszego Pana, nadchodzi Pięćdziesiątnica, 
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którą teraz otrzymujemy na mocy Nowego Testamentu, chrztu Duchem 
Świętym. 

Święto Pięćdziesiątnicy 

Święto Pięćdziesiątnicy jest właśnie typem chrztu Duchem Świętym. Słowo 
Pięćdziesiątnica oznacza 50 dni. Pierwsza Pięćdziesiątnica Żydzi miała 

miejsce na górze Synaj 50 dni po święcie Paschy. Chrzest Duchem Świętym 
przypadał również w dniu Pięćdziesiątnicy, zaledwie pięćdziesiąt dni po 

ofiarowaniu Jezusa na krzyżu, do tej samej godziny. Regularnym czasem 
składania ofiarnego baranka była godzina dziewiąta i była to godzina 

ukrzyżowania Jezusa, „trzecia godzina dnia”. A chrzest Ducha nastąpił w 

tej samej godzinie, 50 dni później, ponieważ w drugim rozdziale Dziejów 
Apostolskich czytamy, że Piotr powiedział do tłumu: „Ci nie są pijani, jak 

przypuszczacie, skoro jest tylko trzecia godzina dzień." Pięćdziesiątnica 
przypada na dzień Pański, pierwszy dzień tygodnia lub w niedzielę. Od tego 

czasu jest przechowywany przez lud Boży.Więc Pięćdziesiątnica naprawdę 
oznacza święto, chwała Bogu, dzisiaj w naszych duszach mamy 
Pięćdziesiątnicę. 

Święto Pięćdziesiątnicy przypadło w czasie żniw pszenicy i dojrzewania 
owoców letnich. Polecono im zostawić trochę pszenicy i owoców na polach, 

a nie zbierać ich. Więc kiedy otrzymujemy chrzest Duchem Świętym, mamy 
przepełnioną miłość, mamy rzeki zbawienia. Chwalcie naszego Boga. 

Święto trąbek 

To jest święto pełnych zbiorów. „Gdy zbierzecie plon ziemi, obchodzić 

będziecie święto ku czci Pana przez siedem dni; pierwszego dnia będzie 
szabat, a ósmego dnia będzie szabat. I weźmiecie was pierwszego dnia 

konary drzew szlachetnych, gałęzie palm, konary drzew gęstych i wierzby 
potoku. Będziecie się radować przed Panem, Bogiem swoim, przez siedem 

dni. Lew. 23:39, 40. Widzicie w tym typ ochrzczonych ludzi Duchem 
Świętym, wypełnionych boską miłością i pod potężną mocą Ducha 

Świętego, którzy wielbią Boga i oddają Mu chwałę. Alleluja! Święto 

Namiotów jest rodzajem nieustającej uczty z Jezusem. Jest przykładem 
przyjścia i panowania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, kiedy 
rozłoży przybytek i nakarmi nas. 

Te typy i cienie reprezentują to, co obecnie otrzymujemy w 
rzeczywistości. Błogosławcie Jego imię. Obyśmy wszyscy szukali 
wszystkiego, co Bóg ma dla nas. 

 

SZCZĘŚLIWA RODZINA 
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Pewnego niedzielnego wieczoru Pan wywarł na mnie wrażenie, żebym nie 
poszedł na spotkanie, ale został w domu. Wszyscy weszliśmy do salonu i 

uklękliśmy do modlitwy, żona i ja, troje naszych małych dzieci i jedna z 10-
letnich dziewczynek sąsiada. 

Po modlitwie z żoną dzieci zaczęły się modlić. Mały 13-letni chłopiec modlił 

się jako ostatni. Kiedy się modlił, dwie małe dziewczynki zaczęły płakać i 
tak cierpieć przed Bogiem. Było około siódmej wieczorem i trwało do około 
dziewiątej. Leżeli na plecach, czasem się modlili, a czasem płakali. 

Wtedy Agnes powiedziała: „O tato, widziałam, jak z nieba zstępuje takie 

piękne światło. Świeci o wiele jaśniej niż gazowe”. Chwała! Alleluja! Potem 
zaczęła mówić językami. Brzmiało jak język francuski. Wtedy druga 

dziewczynka zaczęła płakać. Agnes podeszła, objęła ramiona za szyję i 
powiedziała: „O Chulda, widzę, że dla ciebie też jest światło”. Wtedy Hulda 

zaczęła mówić językami. Potem przyszli, rzucili się mi na kolana i przez 
godzinę rozmawiali językami. Następnie zaśpiewali piosenkę w językach, 
obaj zaśpiewali te same słowa i tę samą melodię w doskonałej harmonii. 

Wtedy mały chłopiec zaczął być głodny, poszliśmy na dół i modliliśmy się 
za niego, a około godziny 12 dostał swoje Pięćdziesiątnica. 

Wcześniej dzieci zostały uratowane i tego dnia obie dziewczynki modliły się 
razem. Agnes miała bardzo ostry temperament, ale teraz jest 

inaczej. Wkrótce wszyscy trzej zostali ochrzczeni wodą. Mała Klara, 
sześcioletnie dziecko, modli się o Pięćdziesiątnicę. 

Od tamtej nocy, kiedy schodzimy na dół, aby się modlić, prawie zawsze 
maluchy zaczynają mówić językami. Następnego niedzielnego wieczoru 

zostawiliśmy dzieci same, a kiedy wróciliśmy i przyszliśmy do stodoły, 
usłyszeliśmy taki hałas w domu, a żona zastanawiała się, czy dzieci nie 
płaczą. Okazało się, że cała trójka dzieci mówi językami. 

MB Froseth, 938 E. 33rd St., Los Angeles. 

 

SPOTKANIE DZIECIĘCE 

Mała ośmioletnia dziewczynka, która została odzyskana i uświęcona w 
tabernakulum dla dzieci podczas zebrania, została pewnego ranka w domu, 

aby zaopiekować się małymi dziećmi, podczas gdy jej matka poszła na 
zebranie. Była dobrą dziewczynką z dziećmi i Pan dał im wspaniałe 

spotkanie w domu. Rebeka, która starała się o chrzest Duchem Świętym, 
jej kuzynka, która tego ranka została zbawiona na rodzinnym wielbieniu 

oraz mała siostrzyczka, wszyscy mieli małe spotkanie. Śpiewali, modlili się 
i zeznawali, a potem mieli wezwanie do ołtarza. Mała Maryja została 

uratowana i podczas modlitwy z nią Vivian została uświęcona. Kiedy 
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zakończyli spotkanie, Rebecca usiadła w salonie i szyła i wstała, aby rozpalić 
ogień, gdy spadła na nią moc Boża. Mówi, że upadłam na kolana tak nagle, 

że mnie to zaskoczyło. Powiedziałem: „Ojcze,chrzcij mnie Duchem Świętym 
i ogniem, i daj mi świadectwo, że jestem ochrzczony. ”Po kilku minutach 

zaczęła śpiewać w nieznanym języku. Wtedy Pan nacisnął ją, by poszła i 
położyła ręce na kuzynce i upadła pod władzą i leżała przez jakiś czas i 

wyszła spod władzy śpiewając w nieznanym języku. Kiedy matka wróciła 
do domu, Rebecca pobiegła i przekazała jej dobrą nowinę, a ona 

powiedziała, że modliła się, aby Pan zaopiekował się dzieci i rzeczywiście 
miał.i powiedziała, że modliła się, aby Pan zaopiekował się dziećmi i 

rzeczywiście tak było.i powiedziała, że modliła się, aby Pan zaopiekował się 
dziećmi i rzeczywiście tak było. 

 

CUD MÓWIENIA JĘZYKAMI 

Niektórzy wątpią w cud mówienia językami. Czytają to w Biblii, ale nie 
wierzą w cuda teraz-w-dni. Na kempingu była kobieta, która wątpiła w cud 

mówienia językami. Rozumiała rosyjski i polski, a Pan przekazał jej 
przesłanie w jej ojczystym języku, którego nikt inny nie rozumiał. 

Chłopiec powstał, aby świadczyć, a kiedy nadeszła jego kolej, i otworzył 

usta, nie mógł mówić po angielsku, ale Duch zaczął mówić w nieznanym 

języku. Kobieta słyszała zarówno rosyjski, jak i polski, i była całkowicie 
przekonana. Mówił o dziesięciu minutach, opowiadając o Jezusie 

chodzącym wśród złotych świeczników z siedmioma gwiazdami w Swojej 
prawej ręce, a także o pierwszych ośmiu wersetach trzeciego rozdziału 

Apokalipsy, gdzie Jezus nawoływał kościół, który miał imię, aby żyć i umarł, 
żałować. Chłopiec wydawał się głosić i napominać z wielką mocą. Część 
przesłania brzmiała: „Jezus przyjdzie wkrótce”. 

Młody człowiek nazywa się Ralph Groenick z Hermon w Kalifornii, a adres 
kobiety to Siostra Rosenthal, róg 24th i ulice Hoover w Los Angeles. 

 

CHRYSTUS MIESZKA W SANKTYFIKACJI 

Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako naszego uświęcającego, On przychodzi 
i mamy nieustanne namaszczenie w naszych duszach. Kiedy człowiek jest 

uświęcony, nie ma wątpliwości co do jego uświęcenia, ponieważ ma w sobie 
świadectwo. Chrystus trwa, siedzi na tronie. Jesteś w Słowie Bożym i 

otrzymujesz z tronu Boga prawdziwe świadectwo, że Chrystus jest w 
środku. Kiedy wzywasz swojego Ukochanego, On odpowiada i mówi: Oto 
jestem. 
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Pamiętam, że po nawróceniu powiedziałem: Jak to jest? Mój Umiłowany 
przychodzi do mnie i odwiedza mnie, ale nie pozostaje. Wiedziałem, że 

jestem chrześcijaninem, ale nie miałem prawdziwego trwałego 
namaszczenia. Kiedy spotykałem się z chrześcijanami i śpiewałem jeden 

lub dwa hymny, mój Ukochany przychodził i odwiedzał mnie; ale kiedy 
wyszedłem, wydawało się, że On pójdzie. Powiedziałem do Niego: 

„Chciałbym, abyś przyjechał i został, a nie tylko niektórzy, napełnili mnie, 
a potem odlecieli”. Ale kiedy uświęciłem we mnie mojego Ukochanego, 

wtedy, kiedy będę Go wzywać, On przychodził i rozśmieszał moją duszę. 
Nie musisz nikogo o to pytać. Jeśli nie otrzymałeś trwałego namaszczenia, 

masz fałszywe uświęcenie. Dopóki żyjesz w Słowie Bożym, On zawsze 
będzie obecny. Musimy nadal być Mu posłuszni, ponieważ Chrystus nie 
może w nas przebywać, jeśli nie będziemy Mu posłuszni. 

 

WYLECZONY Z WĄTPLIWOŚCI I LĘKÓW 

Krew Jezusa jest jedynym lekarstwem na wątpliwości i lęki. Potrzeba 

uświęcenia, aby uwolnić się od wątpliwości i lęków. Zawsze widzimy, że 
ludzie, którzy nie są uświęceni, są mniej lub bardziej zmartwieni 

wątpliwościami. Ale kiedy zostają uświęceni, przepełnieni są taką miłością 
do Boga, że są jak małe dzieci, wierzą każdemu słowu Jezusa. 

A Jezus przebywał z uczniami przez trzy i pół roku i powiedział im wszystko 
o królestwie, a jednak przyszły na nich wątpliwości i lęki. Ale w Łukasza 

24:31 czytamy: „I otworzyły się im oczy i poznali Go”. To było po 
zmartwychwstaniu. Ich duchowe oczy zostały otwarte, aby poznać Jezusa. 

Nasze oczy muszą zostać otwarte, aby zobaczyć nasze dziedzictwo. Nikt nie 
może przyjąć chrztu, dopóki Chrystus nie namaści jego oczu i nie otworzy 

swojego zrozumienia, aby mógł zrozumieć Pismo Święte. W wersecie 45 
czytamy: „Wtedy otworzył im zrozumienie, aby mogli zrozumieć Pisma”. 

Wtedy otrzymali żywe Słowo do swoich serc, a ich serca płonęły w nich, 
kiedy przedstawiał im Pisma. 

Uświęcenie jest lekarstwem na niewiarę, wątpliwości i lęki. Jezus wyleczył 
wszystkich swoich uczniów, zanim powrócił do chwały. Jak to nazywasz, 

jeśli nie uświęceniem? Jego Krew została przelana w celu ich uświęcenia. 
Cierpiał bez bramy, aby ich uświęcić. Widzimy, jak Jezus nauczał doktryny 

uświęcenia, zanim został ukrzyżowany, ponieważ modlił się, aby zostali 
uświęceni w siedemnastym dniu Jana. Pozostał z nimi na ziemi przez 

czterdzieści dni, otworzył ich zrozumienie, otworzył im oczy i oczyścił ich z 
wątpliwości. 

Ostatnim z wątpliwości był Thomas. Próbowali głosić zmartwychwstanie 

Tomaszowi, ale on powiedział: „Nie, nie uwierzę, dopóki nie położę ręki na 

Jego boku i nie wbiję palca w ślady po paznokciach”. Szatan próbował 
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okraść i oszukać Tomasza z chwalebnej prawdy o zmartwychwstaniu. Jezus 
wiedział o tym wszystko. Przywołał Tomasza i rzekł do niego: (Czy nie 

widzisz, jak Jezus nienawidzi niewierności i niewiary) „Podnieś swój palec i 
popatrz na moje ręce, wyciągnij tu rękę i popatrz na mój bok, i nie bądź 

niewierny, ale wierzący”. Jezus chce, abyśmy postępowali wiarą i wierzyli 
każdemu słowu, które wychodzi z Jego ust. 

Wierzymy, że uczniowie byli uświęceni i gotowi do chrztu Duchem 

Świętym. Mieli posłuszeństwo i wiarę w swoich sercach i nieustannie 
chwalili i błogosławili Boga w świątyni, aż do dnia Pięćdziesiątnicy (Dz. Ap. 

2). Jeśli wszyscy otrzymamy wyraźnie uświęcone doświadczenie, tak jak 
oni, nie będziemy mieli problemu z przyjęciem chrztu . 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

BISKUP DUCHA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA 

Zadaniem Ducha Świętego jest przewodzenie całemu Bożemu dziełu na 

ziemi. —Jana 10: 3 Jezus był naszym biskupem na ziemi, ale teraz posłał 
Ducha Świętego, Amen, aby zajął Jego miejsce, a nie ludzi. - Jana 
14,16; 15:26; 16: 7-14. Chwalcie Jego święte imię! 

Duch Święty ma napełniać boską moc i obdarzać niebiańskim 

autorytetem. Żadne zgromadzenie religijne nie jest legalne bez Jego 
obecności i Jego transakcji. Powinniśmy uznać Go za Nauczyciela 
nauczycieli. 

Powodem, dla którego tak wielu ludzi Bożych jest dzisiaj bez Boskiej mocy 
bez eksperymentalnego zbawienia, wyrzeźbionych w ich sercach przez 

krew, mocą błogosławionego Ducha Świętego, jest to, że nie przyjęli Go 
jako swojego Nauczyciela, jako swojego Wodza , jako ich 

Pocieszyciel. Jezus powiedział w swoim drogocennym Słowie, że jeśli 
odejdzie, wyśle nam kolejnego Pocieszyciela. Potrzeba dzisiejszego życia 

mężczyzn i kobiet jest Pocieszycielem. Chwała naszemu 

Bogu! Otrzymaliśmy tego błogosławionego Pocieszyciela i jest to niebo w 
naszych duszach. Możemy śpiewać z całego serca: 

„Cóż ma znaczenie, gdzie na ziemi mieszkamy, 

Na szczycie góry lub w dolinie, 
W domku lub na targu dworku, 

gdzie jest Jezus, tam jest niebo”. 
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Błogosławcie Jego święte imię! Niech Bóg pomoże każdemu z kupionych 

dzieci Jego Krwi, aby otrzymały tego błogosławionego 

Pocieszyciela. Chwała Jego imieniu! Alleluja! Hosannah do Jego 
wszechmocnego imienia! Och, On panuje w mojej duszy! Alleluja! Po 
prostu czuję się jak piosenka, która mówi: 

„Och, rozgłaszajcie nowinę 
wszędzie, 

gdziekolwiek znajdzie się człowiek , gdziekolwiek ludzkie serca 
i ludzkie nieszczęścia obfitują, 

niech każdy chrześcijański język 

obwieści radosny dźwięk, 
Pocieszyciel nadszedł! 

Wiele osób uważa dziś, że potrzebujemy nowych kościołów (to znaczy 

budynków kościelnych) konstrukcji kamiennych, ceglanych, nowoczesnych 
ulepszeń, nowych chórów, wyszkolonych śpiewaków prosto z 

konserwatoriów, płacąc od siedmiuset do półtora tysiąca dolarów rocznie 
za śpiew, dobrze ławki, piękne żyrandole, wszystko, co mogłoby 

przyciągnąć ludzkie serce do zdobycia dusz do domu spotkań, jest używane 
w XX wieku. Odkrywamy, że osiągnęli punkt kulminacyjny, ale wszystko to 

nie przyniosło boskiej mocy i zbawienia cennym duszom. Grzesznicy poszli 

do domu spotkań, usłyszeli miłą, piękną, elokwentną mowę o Jezusie, o 
jakimś szczególnym kościele lub o jakimś znanym człowieku. Ludzie byli 

zadowoleni z wyjazdu, ponieważ widzieli wielkie bogactwo, widzieli ludzi w 
najnowszych stylach, w różnych kostiumach i obładowanych 

biżuterią,ozdobiony od stóp do głów diamentami, złotem i srebrem. Muzyka 
w kościele była słodka i okazuje się, że wielu ludzi w kościele wydaje się 

być pełnych miłości, ale zawsze brakowało mocy. Zastanawiamy się, 
dlaczego grzesznicy nie są nawracani i dlaczego Kościół zawsze dokonuje 

ulepszeń i nie wykonuje pracy, do której powołał go Chrystus. Dzieje się 
tak, ponieważ ludzie zajęli miejsce Chrystusa i Ducha Świętego.Dzieje się 

tak, ponieważ ludzie zajęli miejsce Chrystusa i Ducha Świętego.Dzieje się 
tak, ponieważ ludzie zajęli miejsce Chrystusa i Ducha Świętego. 

Kościół miał słuszny pogląd, że potrzebujemy biskupów i starszych, ale 
muszą oni otrzymać autorytet od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa 

Chrystusa, a ich kwalifikacje do pełnienia tych funkcji muszą być 
wypełnieniem mocy Ducha Świętego. Jezus, po wybraniu swoich uczniów, 

powiedział w Ewangelii Jana 15:16 „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i wydawali owoc, i aby owoc 

wasz pozostał, cokolwiek będziecie proście Ojca w moim imieniu, aby wam 
dał ”. Chwała naszemu Bogu! Pan Jezus wyświęcił swoich uczniów własnymi 

błogosławionymi rękami, zanim powrócili do chwały, ale włożył referencje 
w ich serca w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy zostali ochrzczeni Duchem 

Świętym i ogniem. Alleluja! była władza, która uczyniła ich świadkami aż 
po krańce ziemi,albowiem bez błogosławionego Ducha Świętego, w całej 
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Jego pełni, nie jesteśmy w stanie świadczyć aż po krańce ziemi. Musimy 
być z Nim współpracownikami, uczestnikami Ducha Świętego. Wtedy, kiedy 

jest w nas, w całej swojej pełni, objawi się. Nadejdą znaki i cuda. Na tym 
polega praca biurowa Ducha Świętego w kościołach. Amen. 

Modlę się do Boga, aby wszyscy ludzie i słudzy Chrystusa na całym świecie 

zatrzymali się w siedzibie głównej, w Jerozolimie przed Bogiem, w celu 
uzyskania ich referencji. Wtedy mają prawo otrzymać listy 

uwierzytelniające z widzialnego kościoła. Ale głównym uwierzytelnieniem 
jest chrzest Duchem Świętym. Zamiast nowych kaznodziejów ze szkół i 

akademii teologicznych, ci sami starzy kaznodzieje, ochrzczeni Duchem 

Świętym i ogniem, ci sami starzy diakoni, zrobią te same stare, zwykłe 
budynki kościelne. Kiedy Duch Święty przyjdzie, oczyści martwe formy i 

ceremonie oraz da życie i moc Swoim ministrom i kaznodziejom w tych 
samych budynkach starego kościoła. Ale bez Ducha Świętego są po prostu 
nagrobkami. 

Musimy zawsze zdawać sobie sprawę, że dom spotkań to po prostu miejsce, 
w którym lud Chrystusa gromadzi się, aby oddawać cześć, a nie kościół. 

Kościół jest zasadzony w naszych sercach przez krew Jezusa Chrystusa, 
ponieważ Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza 16:16: „Na tej skale 

zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”. Widzimy, że jeśli 

te domy spotkań i takie budynki były naprawdę kościołami Chrystusa, 
burze, cyklony i ogień nie mogłyby im zaszkodzić; ale widzimy, jak burze i 

spalone. Ale dzięki drogocennej Krwi Chrystusa ten kościół, który On 
zasadził w naszych duszach, będzie trwał przez całą wieczność. 

Pierwszą rzeczą na każdym zgromadzeniu jest zobaczenie, że On, Duch 

Święty, jest przewodniczącym. Powodem, dla którego mamy dzisiaj tak 
wiele wyschniętych misji i kościołów, jest to, że nie mają one Ducha 

Świętego jako przewodniczącego. Mają na swoim miejscu jakiegoś 
człowieka. Człowiek jest w porządku na swoim miejscu, to znaczy, gdy jest 

wypełniony mocą Ducha Świętego, ponieważ to nie człowiek wykonuje tę 

pracę, ale Duch Święty z ziemi chwały, wysłany przez Jezusa, aby działał 
przez to tabernakulum glina. Gdziekolwiek znajdziesz Ducha Świętego jako 

przewodniczącego w jakimkolwiek zgromadzeniu, znajdziesz owocne 
zgromadzenie, znajdziesz dzieci narodzone dla Boga. 

Tak jak potrzeba ojca i matki, aby wydać na świat dzieci tego naturalnego 

życia, tak potrzeba Słowa i Ducha, aby zrodzić dzieci duchowego 
narodzenia. Musi być ojciec i musi być matka. Bóg wybiera ludzkie 

narzędzia do głoszenia Słowa ludziom, a Duch Święty rodzi każdego, kto 
przyjmuje Słowo Chrystusa, co oznacza nowe narodzenie. Chwalcie 

naszego Boga. Tam, gdzie człowiek będący Duchem Świętym głosi Słowo 
Boże, Pan przyprowadzi synów i córki do jego administracji. 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Jezus Chrystus jest arcybiskupem tych zgromadzeń i musi zostać uznany. 
Musimy także rozpoznawać Ducha Świętego w całej Jego pracy biurowej. 

Bierze członków do kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Poprzez pokutę 
do Boga i wiarę w Jezusa stają się członkami kościoła Chrystusowego. 

Pozostają członkami tak długo, jak długo żyją wolni od grzechu. Kiedy 
zaczynają grzeszyć, Duch Święty, przewodniczący i biskup, starszy 

przewodniczący, wypędza ich i wiedzą, kiedy zostaną wyrzuceni z tego 
kościoła. Nie muszą iść i prosić swojego pastora lub kaznodziei, ponieważ 

czują w swojej duszy, że opuściła ich chwała - radość, pokój, odpoczynek i 
pocieszenie. Wtedy, kiedy poczują brak w swoich duszach, jeśli wyznają 
swoje grzechy, Bóg, Duch Święty, przyjmie ich z powrotem do kościoła. 

Och, dzięki Bogu za tę świętą drogę. Tak się cieszę, że pozorowane bitwy 

się skończyły. Mężczyźni i kobiety muszą prowadzić proste, święte, czyste 
życie, wolne od grzechu, bo inaczej nie mają udziału z Chrystusem 

Jezusem. Kiedy mężczyźni i kobiety zostaną napełnieni Duchem Świętym, 
gdziekolwiek pójdą, popłyną żywe wody. Pan obiecał, że z naszej 

najgłębszej istoty wypłyną żyjące rzeki wody. To jest Duch 
Święty. Amen! Potężny Pison, Gichon, Hiddekel, Eufrat naszej duszy 
popłynie, reprezentując rzeki zbawienia. Amen! WJS 

 

UZDROWIENI PRZEZ PANA 

„Czuję się prowadzony przez Ducha Świętego, aby świadczyć o chwale 

Bożej to, co uczynił dla mnie i mojej żony. Pan cudownie uzdrowił mnie z 
kataru trwającego dziewięć lat. Chwała! Chwała! Chwała! Chwała mojemu 

drogiemu Odkupicielowi Imię! Wkrótce, gdy otrzymałem chusteczkę lub 
gdy tylko otworzyłem list, taka moc przeszła przez całą moją istotę, jakiej 

nigdy wcześniej nie czułem, i chwalę Go, czuję, jak uzdrawiający balsam 
przechodzi teraz przez duszę i ciało. Chwała Królowi Jezusowi, wielkiemu 

lekarzowi duszy i ciała. Kilka tygodni wcześniej moja żona była bardzo 
chora, tak bliska śmierci, jak kiedykolwiek widziałem człowieka. Jej uszy 

stygły, a siły opadły, tak że mogła tylko szeptem, ale chwała Bogu za Jego 
miłosierdzie i miłość, namówiliśmy niektórych świętych, aby modlili się za 

nią, a On cudownie przyszedł i uzdrowił ją. Około rok temu Bóg dla 
Chrystusa ”ze względu na to, że ją zbawił i uświęcił, i objawił jej, aby nie 

ufała ramieniu cielesnemu. Więc raz na zawsze rzuciła lekarstwo i wzięła 

Jezusa za swojego jedynego lekarza. Z pewnością jest jedynym, który może 
nam pomóc w każdych okolicznościach ”. —EW Johnson, Sztokholm, Sask, 
Kanada. 

„Pan łaskawie udzielił mi chrztu Duchem Świętym i ognia 29 kwietnia, a 35 
osób otrzymało ich Pięćdziesiątnica w Readan w stanie Waszyngton, gdzie 

byłem. Jedna droga siostra została uzdrowiona ze skrzywienia kręgosłupa 
w odpowiedzi na nasze modlitwy w pół godziny po przyjęciu chrztu, a jej 
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plecy wyprostowały się jak kawałek gumy. Chwała naszemu Bogu. Została 
wezwana do wyjazdu do Indii ”. —Mary Law, Rte 8, Spokane, Wash. 

„Kilku z nas tutaj wierzy w tę„ wiarę raz przekazaną świętym ”, a niektórzy 

mówią językami. Jedna z sióstr śpiewała piękne pieśni z tak cudowną mocą, 
pięknem i słodyczą, i och, jakże byliśmy błogosławieni. uratowanych, także 

kilku innych. Chcę opowiedzieć o cudzie, jaki Bóg uczynił na mojej drogiej 
matce, uzdrawiając ją z narośli lub uciskania kości mózgu, spowodowanych 

ciężkim upadkiem na ostrą skałę. Cierpiała dwa lata , a zeszłego lata szybko 
stawało się szalone z powodu nacisku na jej mózg. Powiedziałem jej pewnej 

nocy, że będziemy się za nią modlić w kościele, w którym się spotkaliśmy. 

dwoje z was jest zgodnych. „Chwała Bogu, moja matka została uzdrowiona 
siedząc w domu na krześle i we śnie. Powiedziała, że zerwała się z 

niepokojem,zastanawiałem się, dlaczego jej głowa wydaje się taka lekka i 
dobra. Wtedy przypomniała sobie, że modliliśmy się za nią i zdała sobie 

sprawę, że została uzdrowiona i dzięki Bogu, że jest dziś zdrowa i szczęśliwa 
”. - Eben Lind, Moline, Ill. 

„Mogę zaświadczyć temu światu, że we Krwi Jezusa Chrystusa jest moc, 

aby oczyścić się ze wszystkich grzechów i wszystkich strasznych chorób. 
Dwa dni przed otrzymaniem Twojego listu wyzdrowiałem i moje ramię 

powędrowało na swoje miejsce. można powiedzieć: Chwalcie Pana na wieki 
wieków ”. - John Waterson, Knowlesville. 

LIST DO POSZUKUJĄCEGO DUCHA ŚWIĘTEGO 

Drogi Umiłowany w Chrystusie Jezusie: 

Pan Jezus powiedział w swoim drogocennym Słowie: „Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Matt. 5: 

6. Boże obietnice są prawdziwe i pewne. Możemy spocząć na Jego 
obietnicach. Mówi: „Błogosławieni ludzie czystego serca, albowiem Boga 

ujrzą. Mat. 5: 8.„ Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie ”Mat. 5: 3. 

Pan Jezus jest zawsze gotowy, aby napełnić głodną, spragnioną duszę, 
ponieważ w swoim drogocennym Słowie powiedział: „Kto wierzy we Mnie, 

jak mówi Pismo, z jego najgłębszej istoty popłyną rzeki wody żywej. Tego 
z Ducha, którego powinni otrzymać ci, którzy w Niego wierzą, gdyż Duch 

Święty jeszcze nie został dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 
uwielbiony. ”Jan 7: 38, 39. Ale chwała Bogu, On jest nam dziś dany. . 

Wszystko, co musimy zrobić, by być posłusznym pierwszemu rozdziałowi 
Dziejów Apostolskich i czekać na obietnicę Ojca dotyczącą naszych dusz. 

Pan Jezus powiedział w swoim drogocennym Słowie. „Oto Ja ześlę na was 
obietnicę Ojca mego, ale pozostańcie w mieście Jeruzalem, aż zostaniecie 

obdarzeni mocą z wysokości (Łuk. 24, 49). Albowiem Jan prawdziwie chrzcił 
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wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Ducha Świętego już za kilka dni. * * * 
„Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was, i będziecie Mnie 

świadkami zarówno w Jerozolimie, jak iw całej Judei, w Samarii i aż do 
krańca świata. Ziemia." Dzieje 1: 5,8. Czekali, aż otrzymali potężną moc 

chrztu z Duchem Świętym spoczywającym na ich duszach. Wtedy Bóg 
włożył listy uwierzytelniające w ich serca i włożył pierścień władzy na ich 

palec,i opieczętowali ich na czole imieniem Ojca, i wypisali w ich sercu imię 
Nowego Jeruzalem, i włożyli w ich rękę kamień z wypisanym imieniem, 

którego nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje. Chwalcie Pana, bo 
Jego łaska trwa na wieki. Stójmy na Jego obietnicach. Są pewni, że nie 
pękną. 

Pan Jezus mówi: „Oto daję wam moc stąpania po wężach i skorpionach, i 

nad całą mocą wroga, i nic wam nie zaszkodzi”. Łukasza 10:19. Drogi 
umiłowany, Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, powiedział: „Dana mi jest 

wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna. i Ducha Świętego (Mat. 28:19). Kto 

uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą; w imię moje 

diabły wypędzają. nowymi językami mówić będą, węże będą chwytać, a 
jeśli będą pić jakąkolwiek rzecz śmiercionośną, to im nie zaszkodzi; na 

chorych włożą ręce i wyzdrowieją. " Marka 16: 16-18.I wyszli i głosili 
wszędzie, a Pan współpracował z nimi i potwierdzał Słowo znakami po nich. 
Chwalcie Jego drogie imię, bo On jest taki sam dzisiaj. 

Przede wszystkim, aby otrzymać ten cenny i wspaniały chrzest Duchem 

Świętym, chcemy mieć jasną wiedzę na temat usprawiedliwienia przez 
wiarę według Biblii. Rom. 5: 1, „Dlatego usprawiedliwieni przez wiarę, pokój 

mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”, wiara, że wszystkie 
nasze grzechy są zmyte. Rzeczywisty grzech oznacza popełniony grzech. 

A następnie drugim krokiem jest posiadanie prawdziwej wiedzy o 

uświęceniu, która uwalnia nas od grzechu pierworodnego - grzechu, z 

którym się urodziliśmy, który odziedziczyliśmy po naszym ojcu Adamie. Nie 
byliśmy odpowiedzialni za ten grzech, dopóki nie otrzymaliśmy światła, 

ponieważ nie mogliśmy odpokutować za grzech, którego nie popełniliśmy. 
Kiedy przyszliśmy do Pana jako grzesznicy, pokutowaliśmy przed Bogiem 

za nasze rzeczywiste grzechy, a Bóg ze względu na Chrystusa przebaczył 
nam i zmył nasz grzech i zanieczyszczenie oraz zasadził życie wieczne w 

naszych duszach. Później widzieliśmy w Słowie Bożym: „Taka jest wola 
Boża, nawet wasze uświęcenie”. 1Thess. 4: 3, także Jana 17: 15-19. 

Poświęciliśmy się Bogu, a Pan Jezus uświęcił nasze dusze i uczynił nas 
czystymi. 

Następnie, gdy zostaliśmy wyraźnie uświęceni, modliliśmy się do Boga o 
chrzest Duchem Świętym. Posłał więc Ducha Świętego do naszych serc i 

napełnił nas swoim błogosławionym Duchem i dał nam dowody biblijne, 
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zgodnie z 2 rozdziałem Dziejów Apostolskich od 1 do 4, mówiąc innymi 
językami, tak jak Duch wymawia. 

Chwalcie naszego Boga; On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. 

Przyjmijcie Go właśnie teraz, a On was napełni. Amen. Nie zniechęcaj się, 
ale módl się, aż będziesz nasycony, gdyż Pan mówi: „Ludzie powinni zawsze 

się modlić i nie mdleć”. Nie przestawajcie, ponieważ na początku nie 
otrzymaliście chrztu Duchem Świętym, ale kontynuujcie, aż zostaniecie 

napełnieni. Pan Jezus powiedział Swoim uczniom, aby zwlekali, dopóki nie 
zostaną obdarzeni mocą z wysokości. Dzisiaj wielu ludzi jest gotowych 

czekać tak długo, a potem poddają się i nie otrzymują osobistej 

Pięćdziesiątnicy, która byłaby zgodna z Biblią. Pan Jezus mówi: „Będziecie 
nasyceni”. Mówi to osobie, która łaknie i pragnie sprawiedliwości, i mówi, 

że są błogosławieni. Więc jeśli w naszych duszach jest głód i pragnienie 
sprawiedliwości, jesteśmy od Niego błogosławieni.Chwalcie Jego drogie 
imię! 

Wasz w Chrystusie, WJS 

 

OBIETNICA OJCA I 
MÓWIENIE JĘZYKAMI 

W CHICAGO. 

W naszych poprzednich artykułach na powyższy temat określiliśmy 
konkretne wnioski, do których doszliśmy; a teraz, po sześciu miesiącach 

dalszych badań, niewiele możemy zmienić, jeśli chodzi o naszą opinię o 
ruchu. W styczniu ubiegłego roku powiedzieliśmy, że jesteśmy zadowoleni, 

że Bóg odwiedził Swój lud i że wielu zostało bardzo błogosławionych, 
podczas gdy inni wydawali się nadęci i zranieni ich 

doświadczeniem. Stwierdziliśmy również, że Kościół Ewangelii przeznaczył 

jeden wieczór każdego tygodnia na modlitwę, szczególnie, abyśmy mogli 
otrzymać wszystko, czym Bóg był gotów obdarzyć; a także abyśmy mogli 
być uwolnieni od wszelkich oszustw szatana i uczynków ciała. 

Jak dotąd wynik był jak najbardziej zadowalający. Bóg nas spotkał i 
odpowiedział na nasze modlitwy. 12 czerwca, na zakończenie naszego 

regularnego spotkania modlitewnego w połowie tygodnia, dziewięciu z nas 
pozostało na specjalnym okresie oczekiwania na Boga. Nie zaszliśmy 

daleko, gdy jeden z nas (przywódca naszej klasy, człowiek o niewątpliwej 
niezawodności i chrześcijańskim doświadczeniu) modlił się z niezwykłą 

żarliwością, która oznaczała intensywne błaganie, gdy nagle zdawało się, 

że Duch zstąpił na nas „jak na początku; " wielu było w silnych konwulsjach, 
podczas gdy brat, o którym mowa, zaczął mówić „nieznanymi językami” i 

„wielbić Boga” donośnym głosem. To zupełnie nowe doświadczenie wywarło 
głębokie wrażenie na wszystkich obecnych, ponieważ nie można go 
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przypisać histerii ani żadnemu wpływowi hipnotycznemu.Ulewa Ducha była 
tak wielka, że ten silny mężczyzna chodził po podłodze, wielbiąc Boga przez 

pełną godzinę. W tym czasie poczucie Bożej obecności było tak wielkie, że 
inny z członków naszego kościoła powiedział, że wierzy, iż Bożą wolą jest 

obdarzenie go podobnym wsparciem. To znowu rzuciło nas na kolana, gdzie 
nie pozostawaliśmy długo, gdy Duch ponownie zstąpił na nas, i ten brat 

również zaczął intensywnie błagać, a nieco później zaczął mówić „językami” 
i chwalić Boga, jako pierwszy. brat zrobił. Zrobiło to na nas tak duże 

wrażenie, że zaczęliśmy myśleć, iż wolą Bożą jest nawiedzenie całej firmy. 
Żaden z pozostałych jednak nie był o tej porze odwiedzany i o trzeciej nad 

ranem wyszliśmy z kościoła.Ponownie w następny piątek wieczorem, gdy 
grupa klęczała przy ołtarzu, Duch spadł na jedną z naszych sióstr; i znowu 

w następny niedzielny wieczór na jednego ze starszych kościoła. W każdym 
przypadku odbiorca miał takie same doświadczenia jak dwaj pierwsi. Te 

rzeczy wywarły takie wrażenie na naszym narodzie, że kościół został 

znacznie przyspieszony. Ci, którzy mówią językami, wydają się żyć w innym 
świecie. Doświadczenie, w jakie weszli, dokładnie odpowiada temu, które 

opisano w dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich. Języki, którymi 
mówią, nie wydają się być przeznaczone do komunikacji między nimi a 

innymi, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, ale bardziej odpowiadają temu 
opisanemu w 14 rozdziale 1 Listu do Koryntian, 2 wersecie i wydają się być 

środki komunikacji między duszą a Bogiem.Na zgromadzeniu nie mówią 
językami, ale na modlitwie; stają się intensywne w swoich błaganiach; mają 

skłonność do wyrwania się w nieznanym języku, za którym niezmiennie 
towarzyszą adnotacje uwielbienia i uwielbienia, które są prawie 

niewysłowione. Pisarz doszedł do wniosku, że chodzi o „nowe języki”, o 
których mówi Marek XVI. 17 jako jeden ze znaków, które mają towarzyszyć 

wierzącym, a nie jako „dar języków”, którego wszyscy ewidentnie nie 
posiadali. Czujemy, że nasz duch zamilkł przed Bogiem, na ten cudowny 

objaw Jego obecności pośród nas. Nie ogłosiliśmy żadnych dodatkowych 

spotkań w kościele, ale każdej nocy można zobaczyć pokłonione postacie 
czekające w ciszy przed Tym, który chrzci Duchem Świętym. W naszych 

umysłach nie ma cienia wątpliwości co do biblijnego charakteru tego 
doświadczenia,i jesteśmy pewni, że żadne uczciwe serce nie znalazło nic do 
krytykowania. 

Istnieją inne przypadki w innych punktach naszej pracy w Chicago, równie 
satysfakcjonujące, i to bardziej niż jakakolwiek inna rzecz, która wpłynęła 

na nas przy wyborze Free Methodist Camp Grounds jako miejsca naszego 
następnego dorocznego spotkania. —The Christian Missionary Alliance. 

 

Z 500 uczniów, którzy słyszeli Jezusa mówiącego: „Pozostańcie w 
Jerozolimie”, ilu zostało? Tylko 120. O, to nie wszystko, co będzie posłuszne 

głosowi Jezusa. Wiemy, że była tam Maria Magdalena i Maria, matka 
Jezusa, i oni otrzymali moc wraz z mężczyznami. Chwała Jezusowi. Bóg 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

mówi: „W ostatnich dniach wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało” - nie 
tylko na sługi, ale także na niewolnice. Więc my, kobiety, mamy udział w 

tej Ewangelii. Alleluja dla mojego Boga! Jest najpiękniejszym z dziesięciu 
tysięcy dla mojej duszy. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

ŚWIADECTWO I POCHWAŁA BOGU 

„O, czuję, że zbliża się nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Alleluja! 
Chwała Jego imieniu! Tak się cieszę, że Pan powstrzymuje wiatry, dopóki 

anioł nie zapieczętuje wszystkich świętych Boga żywego w ich czoła, chrzest 
Duchem Świętym. Wołanie o północy wkrótce nadejdzie, gdy nadejdzie 

poranek i noc. Będzie poranek w duszach naszych, dla tych, którzy czekają 
na Jego przyjście, ale straszna czarna noc ucisku jak czarna noc Egiptu 

nadejdzie na cały świat, niech Bóg pomoże całej Swojej cennej oblubienicy, 
aby patrzyli, czekając, aż nasz Pan przyjdzie. 

„Och, jestem tak wdzięczny, że mogę pracować dla mojego Chrystusa i 
mojego Boga. Czas jest krótki, kiedy nasz błogosławiony Jezus powróci na 

tę ziemię i zabierze Swoją oczekującą Oblubienicę. Po sześciu tysiącach lat 
trudu i pracy jesteśmy będzie miał tysiąc lat odpoczynku z naszym Panem 

i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Chwała Jego świętemu imieniu! " -
Bracie. Seymour, 312 Azusa St., Los Angeles. 

 

„Nie mogę zapomnieć, jak klęcząc przy drogiej starej tablicy na ulicy Azusa, 
obiecałem Bogu, że pójdę tam, gdzie On chce, abym poszedł i został tam, 

gdzie On chciał, abym został, i będę tym, kim chciał, abym był. każde jego 
słowo i Bóg wziął mnie do mojego Słowa. Jak Jego chwała zalewa moją 

duszę. O, jak czczę Jego drogocenne imię! Muszę się zatrzymać i 
zastanawiać, jak Bóg może błogosławić Słowo przeze mnie. Pomyśleć, że 

On mnie zbawił kiedy cała moja rodzina była niewiernymi i wszystkim, co 

odciągnęło mnie od Boga. Nikt nigdy nie może wiedzieć, jak się czuję z 
powodu tego, jak Bóg potraktował mnie. O, jak kocham Jezusa. Myślenie o 

Krwi mnie ekscytuje. tak wiele dla mnie uczynił, jestem przepełniony 
zdumieniem, miłością i uwielbieniem, że Bóg pozwoli mi zobaczyć, jak 

działa Jego potężna moc w tych ostatnich dniach.O, pomyśleć, że 
doczekaliśmy powrotu apostolskiej mocy i darów przywróconych 

Kościołowi. Uważam, że nie możemy iść na kompromis z niczym ani z nikim. 
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O, musimy stanąć w obronie całego światła, które otrzymaliśmy, i 
zrobiwszy wszystko, aby się ostać. - Florence Crawford. 

 

„Jest to bez wątpienia ostatnie wezwanie Boga do Jego ludu tuż przed 

przyjściem naszego błogosławionego Odkupiciela i Mistrza. O, jak bardzo 

nasze serca pragną Go zobaczyć! Jakże radujemy się z nadziei, która 
każdego dnia przynosi nam głębsze doświadczenie i jaśniejsze zapewnienie, 

że my sami nigdy nie ujrzymy grobu! Jego podejście jest tak bliskie, że 
prawie wydaje się, że można usłyszeć pieśni aniołów, którzy mają Mu 

towarzyszyć w Jego przyjściu. Bez cienia wątpliwości, żyjemy w dniach 
ostatecznych i spływa na nas „Późny Deszcz”, a jednak znajdujemy się pod 

jego odchodami; pełny deszcz jeszcze nie nadszedł ”. -Bracie. Tom 
Hezmalhalch, „The Haven” Zion City, Ill. 

 

Kiedy przyszedł Pocieszyciel, moje serce było tak przepełnione radością, że 

nie miałem czasu, aby udowodnić rzeczywistość, błogosławioną 

rzeczywistość doświadczenia otrzymanego w drogiej starej misji Azusa 
Street, ale kiedy w Indiach pojawiły się prześladowania, udowadniałem 

dzień po dniu, godzina za godziną przebywa i objawia Jezusa mojej duszy 
w cudowny sposób. 

Jak bardzo byłem świadomy Jego obecności, dając „pieśni wybawienia” i 
przemawiając przeze mnie ku własnej wygodzie i radości. Chwal go. 

Obecnie w Indiach jest kilkuset tubylców ochrzczonych Duchem Świętym i 
mówiących językami. Chcę dodać, że błogosławiony Pocieszyciel 

rzeczywiście objawia doskonałe życie Zbawiciela, nie tylko w oliwie radości 
(„Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; dlatego Bóg, 

nawet twój Bóg, namaścił cię olejem radość ponad twymi bliźnimi ”), ale po 
drugiej stronie tego drogocennego życia („ Mąż boleści i zaznajomiony z 

żalem ”). I możemy powiedzieć, że nie tęskniliśmy tylko za radością, ale 
aby„ cierpieć z Nim, że możemy z Nim królować. " Tęskni za oblubienicą, 

która podziela jego cierpienie i radość.Chcę wejść do Jego własnego serca 
i czuć to, co On czuł, pozwalając, aby Jego radość była moją radością, a 

Jego smutek moim smutkiem. Włożył w moje serce jęki, których nie można 
wypowiedzieć z powodu zgubionego świata i tych, którzy nie rozumieją Jego 

działania na ziemi w tym czasie. Jakże go chwalę za miłość do moich 
wrogów, która nie jest naturalna, ale boska. Alleluja. 

Tęsknimy za przywróceniem wszelkiej władzy, której poganie nie mogą już 
powiedzieć misjonarzom: „Gdzie jest ich Bóg”. Joel 2:17. „Pan będzie 
zazdrosny o swoją ziemię i litował się nad swoim ludem”. 
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Nasze serca są zespolone z drogimi Świętymi na ulicy Azusa i myślimy z 
miłością wszystkich. Jak często myślę o czasach, gdy Duch śpiewał przez 
siostrę Crawford i mnie: 

„Jezu, Zbawicielu, pilotuj mnie 
nad burzliwym morzem życia”. 

Świadczyło to mojemu własnemu sercu, że wydarzy się wiele rzeczy, do 

których przygotowywał mnie Duch. On trwa, błogosławiony Pocieszyciel. -
Pani. Lillian Garr, Bethany, Wyspa Niewolników, Kolombo, Cejlon. 

 

„Nie jadę do Afryki dla imienia czy sławy, ale dla ocalenia drogocennych 

dusz, za które Jezus oddał swoje życie, aby cieszyły się tym 
błogosławionym zbawieniem tak jak my. Chwała Jego imieniu. Jak czczę 

mojego Zbawiciela. z głębi mego serca, że ten świat ze wszystkimi jego 
atrakcjami nie ma dla mnie powabów. To tylko Jezus i On. " 
—Rosa Harmon, 351 W. 40th St., Nowy Jork, w drodze do Afryki. 

 

„Mieliśmy wspaniałe spotkanie obozowe w Fairmont Minn. Od samego 

początku notowałem siebie jako poszukiwacza. Kiedy dzień po dniu 
upokarzałem się przed Nim, Jego moc i miłość zaczęły mnie przenikać. Na 

jednym spotkaniu wielu ludzi śpiewało niebiański chór, a moje serce 
zestroiło się z nim Alleluja, więc mogłem wziąć w nim udział. Nie mówiłem 

wtedy żadnymi nieznanymi językami, ale wciąż nalegałem na chrzest w 
Duchu Świętym. 

Noc lub dwie potem znowu śpiewałem z kilkoma innymi osobami, a wkrótce 

po tym, jak namiot został wypełniony Bogiem, a moje serce wypełnił święty 

śmiech. Nagle kilka osobliwych ruchów miało miejsce wokół mojej szczęki 
i od wewnątrz, bez mojego udziału w tym, wypowiedziałem słowa, za które 

nie byłem odpowiedzialny. W mojej duszy zapanowała wielka, 
niewysłowiona radość, tak wielka, że nie potrafiłam ustać. 

Pewna dziewczyna w wieku około 18 lat z Sioux City zaśpiewała kilka 

wersetów w dialekcie południowoafrykańskim, przy czym słowa były tak 
zbliżone do dialektu zuluskiego, że niektóre były mi znane. Siostra Ladd z 

Des Moines wypowiedziała kilka zdań po arabsku, które mogłem zrozumieć, 
chociaż arabski w Maroku różni się od czystego arabskiego używanego w 
Palestynie. ”—Fred Weiss, Thurman, Ia., Wrócił do Afryki jako misjonarz. 

 

WSTAWIONY Z UMARŁYCH 
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Panna Eula Wilson, piętnastoletnia dziewczyna z Wichita, Kans. został 
skazany na śmierć przez lekarzy. Wydawało się, że umarła i została złożona 

do pochówku. Kilka godzin później nagle wstała i powiedziała: „O Mamo, 
byłam w niebie, a Jezus mnie uzdrowił i powiedział, żebym jadł, pił i 

chodził”. Została całkowicie uzdrowiona i od tamtej pory w ogóle nie 
chorowała. 

Mówi, że została zabrana do nieba w chmurze w towarzystwie dwóch 

aniołów i jej brata, który zmarł dwa lata wcześniej. Niebo, powiedziała, 
błyszczało nieopisanym pięknem i chwałą. Spotkała Jezusa, który kazał jej 

wejść przez bramę perłową, mówiąc: „Pokój, pokój”. Poprowadził ją i jej 

brata nad najpiękniejszy strumień wody błyszczącej jak miriady 
diamentów. Nie była w stanie spojrzeć na drugą stronę strumienia ani na 

wysokości miasta. Zobaczyła niezliczone towarzystwo, w dużej części 
niemowlęta i małe dzieci, i rozpoznała wielu krewnych, ale była 

rozczarowana, że nie widziała niektórych, którzy zmarli, jak przypuszczano, 
w triumfach wiary chrześcijańskiej. 

Mówi: „Wszyscy wyglądali tak pięknie i naturalnie, z wyjątkiem wspaniałego 

i niebiańskiego światła w ich oczach i na twarzach. Wszyscy byli jednakowo 
ubrani w białe szaty, bez jarzma, z luźnymi rękawami i wszyscy byli boso, 

z aureolą chwały otaczającej ich głowy. Nie było ziemi, ale wszystko było 

ze szczerego złota, a jednak o wiele piękniejsze niż nasze złoto i pozornie 
przezroczyste. " Światło niebios było chwalebne i pochodziło od tronu Boga. 

W pobliżu strumienia wody znajdowały się bezlistne drzewa, ale wypełnione 
soczystymi owocami, które nie miały pestki ani skórki, ale były piękne jak 

otoczenie. Po oderwaniu natychmiast odrósł. Ludzie pili ze strumienia i jedli 
owoc, ale Jezus powiedział Euli, aby nie jadła ani nie piła, ale wróciła na 

ziemię, ostrzegając ludzi przed ich grzechami,i powiedz im o tym pięknym 
miejscu io tym, że wkrótce nadejdzie, aby byli gotowi. 

Nie chciała wracać, bojąc się, że będzie musiała znosić to samo cierpienie, 

ale Jezus jej powiedział: „Uzdrowię cię, abyś już nie musiała cierpieć i 

dodam ci sił”. Spełniając tę obietnicę, mogła przemawiać do szerokiego 
grona odbiorców i każdego dnia zyskuje na sile. Lekarze nie mogą tego 

wyjaśnić. Była chora od siedmiu miesięcy i przeszła długą walkę o śmierć. 
Lekarze zgadzają się, że była całkowicie ślepa na jedno oko, które było 

zapadnięte i odwrócone do tyłu w oczodole, ale teraz jest doskonale 
wyleczona, łącznie ze wzrokiem. Ta relacja została podana przez „Nazarene 

Messenger”, starannie zebrana na podstawie świadków i raportów 
prasowych, które potwierdzają dowody.To jest po prostu kolejne 

świadectwo dla nas, że Pan pokazuje znaki i cuda w tych ostatnich dniach, 
jako głośne wezwanie do swego ludu, aby przygotował się na Jego 
przyjście. 
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OBJAWY DUCHA W INDIACH. 

W Assamie i Indiach, drżąc pod wpływem przekonania, głośno płacząc w 

modlitwie, wylewając do Boga w głośnym wyznaniu grzechów życia, nagłe 
upadek na ziemię, wijący się, wykrzywiony i gwałtownie zrzucony, gdy duch 

nieczysty zostały wyrzucone, ponieważ osoba wołała o uwolnienie, były 

częstymi scenami. Niewysłowiona radość wypełniająca twarze chwałą 
przejawiała się śpiewem, klaskaniem w dłonie, wykrzykiwaniem pochwał, 

tańcem i utratą sił jak pod „ogromnym ciężarem chwały”. Modlitwa 
wstawiennicza, która była znamienną cechą tego przebudzenia, jest tak 

intensywna, że często człowiek traci świadomość wszystkich innych, 
kołysze się w przód iw tył lub drży gwałtownie, tak że osoba, która się go 

trzyma, również jest wstrząśnięta. Niektórzy tracą przytomność i upadają,a 
oblicze wielu cierpiących z powodu intensywnych cierpień dusz staje się 

nieprzyjemne i podobnie jak Daniel zamienia się w zepsucie. Głębokie wody 
płyną gładko, z wyjątkiem miejsc, w których płyną po dnie rzeki, jak 

Niagara. Wtedy z daleka słychać ryk potężnych wód. Wiele szemrzących 
potoków w czasie ich przekonania i nawrócenia stało się w ciągu ostatnich 

kilku miesięcy szybkimi strumieniami mocy do świętego życia i służby w 
ratowaniu dusz. 

Nie musimy martwić się tymi przejawami ani starać się ich stłumić. TO 
OWOC W ŻYCIU I SŁUŻBIE, KTÓRE CHCEMY ZOBACZYĆ. Te manifestacje 

nie przeszkadzają w wydawaniu owoców, ale wielokrotnie widzieliśmy w 
ciągu ostatnich piętnastu miesięcy, że tam, gdzie chrześcijańscy 

pracownicy tłumili te przejawy, Duch Święty był zasmucony, praca została 
zatrzymana i żaden owoc świętego życia nie został skutkowało. Kim mamy 

dyktować wszechmądremu Bogu, jak ma działać w kimkolwiek? Kiedy Duch 
zostaje wylany na kogokolwiek z silnym przekonaniem, dlaczego 

mielibyśmy im mówić, że płacz jest zły? Ponieważ wśród bałwochwalców 
diabeł naśladuje drżenie wywołane przez Ducha Świętego, kiedy 

przychodzi, aby pokonać fizyczne,dlaczego mielibyśmy mówić, że dana 

osoba podniosła się lub jest opętana przez złego ducha? Pisarka świadczy, 
że w ciszy północnej, sama w swoim pokoju bez żadnego dźwięku w domu, 

została wytrząśnięta z jej najgłębszej istoty, aż całe jej ciało doznało 
konwulsji i napełniło się radością i świadomością, jaką miał Duch Święty. 

zawładnął każdą częścią jej istoty. Nikt nie miał większego uprzedzenia 
wobec podniecenia religijnego niż ona, ale za każdym razem, gdy kładła 

ręce na pracę w Mukti, aby stłumić radość lub silne przekonanie, lub gdy 
napominano osoby, które były silnie wyrzucane w modlitwie, dzieło 

przebudzenia zatrzymywało się i musiała przyznać się do winy, zanim to się 
powtórzy. Dowiedzieliśmy się, że drogi Boga już dawno się nie dowiedziały, 

tak wysoko ponad naszymi, jak niebiosa nad ziemią. —Z opublikowanego 
sprawozdania Misji w Mukti,Kedgaon, Indie. 
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RODZAJ PRZYJŚCIA JEZUSA 

Kiedy przyszła powódź, arka uniosła się na łonie wody. W tym jest piękny 

typ przyjścia Jezusa. Tak jak gdy nastał potop, lud Boży został wyniesiony 
przez arkę ku niebu, tak gdy pojawi się Jezus Chrystus, który jest naszą 

Arką, my też ukażemy się z Nim w chwale. Potem, gdy arka wróciła i 

spoczęła na Mt. Ararat, więc kiedy Pan Jezus powróci, staniemy z Nim na 
Mt. Oliwka. Chrystus przychodzi i zabiera Swoich świętych przed wielkim 

uciskiem, który odpowiada potopowi. A Słowo mówi, że tak jak było w 
dniach Noego, tak będzie w dniach przyjścia Syna Człowieczego. (Mat. 

24:37). Widzimy teraz te same warunki, które panowały wtedy, więc 
wiemy, że czas się zbliża. 

O, tak łatwo jest podążać za Duchem Bożym, jeśli narodziliście się z Ducha, 

tak łatwo jest objawić Ducha, jeśli Duch Boży jest w was. Niemożliwe jest, 
aby zarówno dobra, jak i nieczysta woda pochodziły z tego samego źródła 

i tak samo jak na duszy została nałożona Krew Jezusa Chrystusa, nie tylko 

to poznasz, ale także Twoi sąsiedzi i ludzie, którzy pracujesz w sklepie, 
będziesz o tym wiedział. To wiele znaczy mieć krew Jezusa Chrystusa 

zastosowaną do twojej duszy. Martwe formy i ceremonie są usuwane, a 
każdy grzech musi zostać zmyty przez krew Jezusa. Nie jest jutro w grzechu 

i dzisiaj w grzechu, ale jeśli Krew Jezusa Chrystusa odkupiła za was, to 
odkupiła za was raz na zawsze. 

 

Jezus chce czystego ludu, uświęconego ludu, świętego ludu, obmytego Jego 

własną drogocenną Krwią. Alleluja! Czytamy w Ef. 5 to piękne kazanie, 

które Paweł wygłosił na temat uświęcenia i czystości Oblubienicy Chrystusa: 
„Tak umiłował Kościół, że oddał się za niego, aby go uświęcić i oczyścić 

obmyciem wodą przez Słowo, aby przedstawić samemu sobie chwalebnym 
kościołem, który nie ma plam, zmarszczek ani niczego podobnego, ale 

powinien być święty i bez skazy. " Chwała, chwała, chwała naszemu Bogu! 
Alleluja! O, tak miło jest przeżywać to uświęcone doświadczenie, żyć w 

obecności Chrystusa i Jego krwi, która płynie, myje i odpuszcza nasze 
grzechy w każdej chwili naszego życia. Jezus jest naszym wzorem. 

Powinniśmy być idealnymi mężczyznami i kobietami tej błogosławionej i 
cennej prawdy. Chwała Bogu!Najsłodszą rzeczą na tym świecie jest mieć 
Jezusa w naszych sercach i Krew, która płynie w każdej części naszej duszy. 

 

Błogosławiony Duch Święty jest traktowany tak samo, jak Syn. Ile jest o 

Nim napisane. Iluż mówi o Jego zamieszkiwaniu. Przypomina nam o 
„wcieleniu”. Bez wątpienia wszystkie żydowskie kobiety pragnęły być 

matką Mesjasza; ale jak niewielu zapłaciłoby za to cenę, gdyby się 

okazało. Tak więc z Nim, Trzecią Osobą w Trójcy, koszt jest tak wielki, a 
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jednak chwalcie mojego Króla, głodne, wyczekujące serca przyjmują Go i 
udowadniają, że wszystko, co o Nim powiedziano, jest prawdą. 

 

Szatan toczy swoją ostatnią straszną walkę; bo wie, że jego czas jest 

krótki. Oszukałby samych wybranych, gdyby to było możliwe, ale dzięki 
Bogu, to niemożliwe. 

 

Bóg wymaga modlitw od wszystkich Swoich drogocennych ludzi Ducha 
Świętego w celu szerzenia Ewangelii na tej ziemi i na całym świecie. Ci z 

nas, którzy nie mogą iść, muszą pisać listy i wysyłać papiery i traktaty, aby 
drogocenne dusze mogły otrzymać tę Ewangelię. 

[Oryginalna strona zawierała również arkusz ze słowami i muzyką do 
chronionej prawem autorskim piosenki „Jesus is Coming” autorstwa 
Thos. Hezmalhalch]. 

 

 

WIARA APOSTOLSKA 

`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Vol. I.Nr 10 Los Angeles, Cal. , Wrzesień 1907 Subskrypcja bezpłatna 

 

„WSZĘDZIE GŁOSIĆ SŁOWO” 

Jest to czas, jak nigdy dotąd, kiedy ochrzczeni święci rozproszyli się 

wszędzie, głosząc Słowo. Wyszli z Los Angeles daleko i blisko, niosąc 
słodkie przesłanie, że przybył Pocieszyciel. Niektórzy wyjechali do Kanady, 

niektórzy na wschód, niektórzy na południe, a niektórzy są w drodze na 
obce pola. 

Wielu świętych zgromadzeń obozowych zbiera się z powrotem do starego 
„domu żłóbka” w Azusa. Słup ognia nadal tam spoczywa. Spotkania trwały 
tu przez całe lato, dusze szukały i znajdowały Pana. 

Pan nauczał Swój lud na campingu i dał im kilka praktycznych doświadczeń, 
które przydadzą im się na boisku. Wróg przyszedł jako anioł światła i 
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stoczyliśmy bitwę z mocami ciemności; ale ostatecznie zamieniło się to w 
zwycięstwo. Duch został wylany i wiele dusz zostało ochrzczonych. Tylko 

Bóg zna liczbę. Byli zabijani wokół ołtarzy iw „namiocie wieczernika” i 
przeszli przez mówienie i śpiew językami oraz radowanie się w Bogu. 

Wielu zostało zbawionych i uświęconych. Ponad 100 zostało ochrzczonych 

w pobliskim strumieniu. Nabożeństwa chrztu były słodkie i 
niebiańskie. Wiele dzieci poszło za Jezusem w chrzcie i wyszło z wody, 

wielbiąc Boga. Wielu świadczyło o uzdrowieniu. Pan dokonał prawdziwych 
cudów. Wychwalać Boga! 

W obozie było ponad 200 namiotów mieszkalnych, oprócz kilku dużych 
namiotów; wielki tabernakulum, w którym Bóg łaskawie spotkał się z nami; 

„namiot na piętrze”, gdzie wielu szukało i otrzymało Pięćdziesiątnicę; 
tabernakulum dla dzieci, w którym uczono ich Słowa i wielu z nich znalazło 

Pana, i nigdy nie zapomnimy tego miejsca, ponieważ było tak słodko słyszeć 
dzieci modlące się i wielbiąc Pana; potem był namiot jadalny, w którym 

setki ludzi zasiadło do stołów i nie wydawano żadnych opłat, chyba że Pan 
położył na nich, aby włożyli do skrzyni. Tam, a także w namiocie jadalnym 

robotników, przeżyliśmy kilka błogosławionych chwil w Duchu, zanim 
dotarliśmy do wielkiego tabernakulum na linii „wszystko wspólne”. 

Pewnego ranka podczas modlitwy po śniadaniu,moc Boża spadła na nas w 

ten sposób, że dziesięciu robotników zostało zabitych i nie uciekliśmy przed 
południem. Mieliśmy przedsmak nieba. 

Okoliczne wzgórza czasami rozbrzmiewały modlitwą i 

uwielbieniem. Niektórzy szukali i znaleźli Pana na wzgórzach i schodzili z 
błyszczącymi twarzami. 

Nigdy nie zapomni się o porannych spotkaniach przed śniadaniem, podczas 
których spotykali się święci. Pan spotkał się z nami. W wielkim 

tabernakulum w ciągu dnia odbywały się jeszcze trzy inne nabożeństwa, 
które często kończyły się nocą, jeśli nie do rana. Ministranci byli bardzo 
wierni. Przebywali i modlili się z poszukiwaczami przez całą noc. 

Ludzie przybywali z setek i tysięcy mil w poszukiwaniu Pięćdziesiątnicy i 
wracali z rzekami zbawienia. Piosenki z obozu słychać było wyraźnie w 

Hermonie. Pewna siostra, której powiedziano, że to cała moc diabła, była 
w Hermonie, słuchając, i powiedziała do siebie: „A więc to jest diabeł; cóż, 

diabeł ma kilku słodkich śpiewaków”. Zeszła na dół i w rezultacie poszła do 
ołtarza i przyjęła chrzest Duchem Świętym. 

Z Hermona jedna z sióstr ujrzała ogień wychodzący z przybytku, jakby był 
to język ognia. Jej córka też to widziała. A mały chłopiec, który był w mocy 

Ducha w przybytku, ujrzał kulę ognia na szczycie przybytku, która pękła i 
napełniła całe miejsce światłem. Bóg z pewnością wysłał ogień. Wiele było 

niebiańskich hymnów, które Duch śpiewał przez swój lud. I przekazał wiele 
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pięknych orędzi w nieznanych językach, mówiąc o Jego rychłym przyjściu, 
zaproszeniach, aby przyszedł do Pana, i napomnieniach ze Słowa. 

Mieliśmy kilka drogich spotkań świętych, ucztując nad 

Słowem. Błogosławioną rzeczą była jedność ministrów i pracowników 
doktryn Biblii, tak wyraźnie nauczanych przez naszego Pana. Pan nałożył 

na to swoją pieczęć. Ci, którzy nie byli obecni, znajdą doktryny w tym 
dokumencie, tak jak ich tam nauczano. Naszą mocą w tej Ewangelii jest 

trwanie w Słowie. O, jak cenne jest to, kiedy jesteśmy w doktrynie 
Apostołów i we wspólnocie. Niektórzy, niestety, nie zapłacą ceny. 

W Waszyngtonie. 

W stolicy dzień Pięćdziesiątnicy przypadł na kolorową Misję 

Świętości. Bracie. Siostra SS Crawford głosiła Pięćdziesiątnicę na innej 
misji i posłali po nich, tak jak Korneliusz posłał po Piotra, aby głosił tę 

Ewangelię. Dwudziestu dwóch przyszło do ołtarza na pierwszej 
nabożeństwie, a czterech z nich otrzymało Pięćdziesiątnicę z dowodami 

biblijnymi. Spotkanie trwało pięć tygodni. Szesnastu z nich przyjęło 
Pięćdziesiątnicę, a czterech z nich było kaznodziejami. 

Minnesota Campmeetings 

On wylewa Swojego Ducha na spragnionego i zalewa suchą ziemię. Nasze 

doroczne spotkanie obozowe w Fairmont w stanie Minnesota w dniach 14-
24 czerwca było cennym okresem oczekiwania przed Panem. Do tej pory 

było to miejsce, w którym była głoszona pełna Ewangelia. Ale w tym roku, 
w dodatkowym świetle błogosławieństw i mocy zielonoświątkowców, które 

wielu obecnych otrzymało w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przeszedł on na 
spotkanie zielonoświątkowe. Bóg był zadowolony z łaskawej pracy pośród 

nas, zbawiając, uświęcając i uzdrawiając osoby, a kilka z nich zostało 
ochrzczonych Duchem Świętym, podczas gdy błogosławieństwa spływały 
na innych, gdy Duch Święty spadał na ludzi. 

Na Maxwell Campmeeting, w czwartek, 5 lipca, Pan wylał swojego Ducha z 

mocą; a podczas gdy wielu padało na twarz pod wpływem mocy, z 
przyjemnością wykorzystał dwie młode kobiety pod mocą Ducha, aby 

przemawiały przez nie, aby serca ludzi stopiły się jak wosk w Jego 
obecności i zdał sobie sprawę, że są w samym obecność Boga. Spotkanie 

popołudniowe przeszło w wieczorne spotkanie bez czasu na przygotowanie 
kolacji. O, to było naprawdę błogosławione. - HL Blake Ruthton, Minn. 

W Północnej Karolinie 

Duch Święty jest wylewany w kościele baptystów wolnej woli Rowan i wielu 

mówi i śpiewa w nowych językach, a niektórzy interpretują i otrzymują inne 
przejawy Ducha. 17 maja br. Harrell otrzymał swoją Pięćdziesiątnicę i od 
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tego czasu inni szukali Ducha Świętego i około 28 osób otrzymało 
Pięćdziesiątnicę, podczas gdy kilku zostało nawróconych, a niektórzy 

uświęceni. W prawie każdym nabożeństwie ktoś otrzymuje Pięćdziesiątnicę. 
Ludzie przyjeżdżają z innych części kraju, aby na własne oczy zobaczyć 
wspaniałe dzieła Boże pośród nas. 

Pożar pada w kościele baptystów FW w Frenchers Creek, a także w kościele 
baptystów FW w Wilmington, NC. i kilku otrzymało Pięćdziesiątnicę w 

każdym z tych miejsc. W Wilmington trzy małe dziewczynki w wieku od 10 
do 12 lat otrzymały Pięćdziesiątnicę i są cudownie szczęśliwe. ”- AJ 
Bordeau, Colly NC. 

W High Point w Karolinie Północnej misja Pięćdziesiątnicy rośnie, dusze są 

ratowane, a chorzy uzdrawiani. W Durham jest szczęśliwa grupa 
ochrzczonych wierzących. W Winston-Salem niektórzy są ochrzczeni 
Duchem Świętym i mówią językami. 

W Nowym Orleanie, La. 

Gdy tylko otrzymaliśmy te papiery wiary apostolskiej, zaczęliśmy się 
modlić, pościć i modlić się, i chwalić Jego imię, dał się poznać pośród nas, 

przyszedł i ochrzcił czterech Duchem Świętym i ogniem. O, jak wspaniały 
czas spędziliśmy, a Pan nadal chrzcił różnych. Ogień spada tutaj, a Pan 

gromadzi Swoich świętych, tak jak Jezus modlił się w siedemnastym dniu 
Jana. On daje dar mówienia językami i innymi darami. - Alice Taylor, 2323 
Washington Avenue. 

Inne punkty 

W Oakland, gdy gazeta trafia do druku, od siostry Crawford, która jest w 

drodze na wschód, nadeszła wiadomość, że moc Boża spada. W San 

Francisco praca jest kontynuowana z dwoma młodymi braćmi z 
prowadzących kampanię. W Atlancie w stanie Georgia przychodzą 
doniesienia o wielu ochrzczonych Duchem Świętym. Pan dał znaki i cuda. 

W Dayton, Ohio, Duch Święty po raz pierwszy zstąpił w lutym na tych, 
którzy gorliwie szukali pełni. Doniesiono, że trzydzieści sześć dusz 

otrzymało Pięćdziesiątnicę i ołtarz pełen poszukiwaczy. Bracie. WW Bailey, 
ochrzczony tamtejszy kaznodzieja, otworzył misję Unii Pięćdziesiątnicy 
Ewangelii pod adresem 767 S. Brown St. 

W Chambersburg w Pensylwanii ochrzczono około 25 osób, niektórzy mówili 
językami, inni zostali zbawieni, uświęceni i uzdrowieni. 

W Youngstown w Ohio wielu przyjęło chrzest. Pewnej nocy przez cały 
wieczór modlili się, chwaląc Boga, a Pan dał niebiańską pieśń, która 

brzmiała dla nich jak anielskie dźwięki. Jedna siostra ujrzała chwałę i 
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niebiańskie miasto. Taki widok! Wydawało się, że niebiańskie miasto jest 
tak blisko, że zasłona jest prawie zniszczona. 

W Memphis w stanie Tennessee ochrzczono wiele głodnych dusz. 

W Durant na Florydzie odbyło się łaskawe spotkanie, na którym około 50 

osób otrzymało Ducha Świętego. Niektórzy zostali uzdrowieni, duchy 

nieczyste płaczące donośnymi głosami wyszły z opętanych, dusze są 
zbawione i uświęcone. 

Pięćdziesiątnica spadła w Council Bluffs, Ia., W Caldwell, Kans., W Mankato, 

Minn., W New Castle, Pa., W Watertown, NY. aw wielu innych punktach 
praca wzrosła. 

Zaprawdę, jest to orzeźwiający czas, zgodnie z Dz. Ap. 3: 18-
21. „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zmyte, gdy 

nadejdzie czas pokrzepienia przed obliczem Pana. I ześle Jezusa 
Chrystusa”. Widzimy, że teraz płyną odświeżające czasy. 

W Portland w stanie Oregon przez całe lato odbywały się spotkania obozowe 

Ducha Świętego. Setki zostało ochrzczonych Duchem Świętym, wielu 
zostało zbawionych, uświęconych i uzdrowionych. Mają taką miłość i 

harmonię między świętymi, że mają wszystko na wzór 
zielonoświątkowy. Święci są tam przeważnie biedni, ale wielu 

wzbogacają. Namioty i jedzenie w tabernakulum za darmo i bez 

zbiorów. Bóg obficie zaopatrzył. Portland stał się przykładem tej wiary 
zielonoświątkowej. Chwała Bogu za to, co uczynił. 

 

Ten wspaniały ruch jest jak małe ziarno gorczycy zasiane w Los Angeles. 

Zakorzenił się w skromnym miejscu, które okazało się dobrą glebą i 

podlewane rzekami z nieba, wkrótce wypuściło swoje gałęzie do pobliskich 
miast, takich jak Long Beach, a następnie do Oakland. Wkrótce kończyny 

rozprzestrzeniły się na północ i daleko na wschodnie stany, a następnie na 
Szwecję i Indie. Teraz rozprzestrzenia się po całym świecie i jaka jest 
piękna i zielona, i jak ptaki przylatują, by osiedlić się na jego gałęziach. 

 

Chrystus szybko wymyśla swoje klejnoty. O, jak pada „deszcz późny”. 

Słyszymy z Kanady, ze wschodu i południa, odgłos obfitego deszczu. 
Wychwalać Boga. Pada w Szwecji, w Norwegii i orzeźwiające deszcze w 

Indiach. Słyszymy też o łaskawych kroplach spadających w innych 
odległych krajach. Słyszymy dudnienie rydwanów nieba. Niektórzy próbują 

to powstrzymać, ale równie dobrze możesz spróbować powstrzymać 
wybuch chmury w górach. To jest w rękach Boga. 
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Mężczyźni i kobiety modlili się przez lata, aby ujrzeć to cenne światło, 
modlili się o odrodzenie Los Angeles. Teraz widzimy tutaj owoce 

Pięćdziesiątnicy, Boga uzdrawiającego ludzi, zbawiającego, uświęcającego, 
chrzczącego Duchem Świętym, mówiącego mocą Ducha i śpiewającego 

nieznanymi językami, dając słodkie hymny z nieba. Bóg łaskawie 
odpowiedział na modlitwy swojego ludu, chociaż wielu jest zaślepionych i 

nie może tego zobaczyć; ale chwała Bogu, nasze oczy ujrzały to wielkie 
zbawienie i powinniśmy być zachęcani do pójścia naprzód, jak nigdy dotąd. 

 

W Minneapolis istnieje cenna grupa misyjna Ducha Świętego, składająca 
się z około 200 ludzi Ducha Świętego, zjednoczonych miłością i harmonią, 

wypełnionych chwałą Bożą. Chociaż byli prześladowani i oczerniani przez 
świeckie gazety, Bóg użył tego tylko jako darmowej reklamy, aby 

przyciągnąć uczciwe dusze. Pewna kobieta usłyszała o tym z odległości 250 

mil i przeszła całą drogę, aby przyjąć Pięćdziesiątnicę, aw krótkim czasie 
otrzymała potężny chrzest Duchem Świętym, mówiąc językami i tłumacząc, 
i wróciła z drogocennym olejem Ducha Świętego . 

 

Głodne dusze radują się słysząc o Pięćdziesiątnicy. Siostra Mary Yaegge z 

Baltimore była osobą, która z radością usłyszała o Zielonych Świątkach w 
Los Angeles. Ceniła sobie mały papier, bo wydawał się być tym, za czym 

tęskniła jej dusza. Wychowała się na katoliczkę, z radością przyjęła 
Ewangelię, była uświęcona i łaknęła Ducha Świętego. Przyjechała na 

Campmeeting. Otrzymała Pięćdziesiątnicę w drodze, będąc w Oakland, i 
jest naprawdę namaszczona mocą i boską miłością. Jest w drodze 

powrotnej do Szwajcarii, swojego rodzinnego domu, aby nieść tę Ewangelię 
swojemu ludowi. 

 

Misjonarze w Chinach starali się o chrzest Duchem Świętym, odkąd 

otrzymali pierwsze dokumenty wiary apostolskiej z Los Angeles. Pewien 

drogi misjonarz, brat B. Berntsen z Południowego Chih-li, Tai-Ming-Fu w 
północnych Chinach, przybył aż do Los Angeles, aby otrzymać 

Pięćdziesiątnicę. I, niech Bóg błogosławi, udał się do ołtarza w Azusa 
Mission, a wkrótce dostał się pod władzę i wstał pijany nowym winem 

królestwa, wielbiąc Boga w nowym języku. Gdy tylko zaczął mówić po 
angielsku, powiedział: „To wiele znaczy dla Chin”. Następnie opowiedział, 

jak czuł potrzebę pełni Pięćdziesiątnicy w Chinach, a my padliśmy na kolana 
i modliliśmy się, aby drodzy misjonarze zostali namaszczeni, a Chiny 
otrzymały Ewangelię. 
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Kierownik Union Rescue Mission w Los Angeles, br. Will Trotter, przyjął 
chrzest Duchem Świętym iw rezultacie stracił swoją pozycję wśród ludzi, 
ale Bóg cudownie go namaścił i wykorzystuje go do pracy ewangelizacyjnej. 

 

W Chicago odbywa się wiele spotkań zielonoświątkowych. Wielu wywyższa 

Boga w związku z chrztem Duchem Świętym. Pan używa br. Durham jako 
rzeka, która wylewa swoje brzegi i nawadnia spragnioną ziemię. Wielu 

głodnych szuka chrztu i przyjmuje go. Niektórzy ludzie z Moody Institute 
otrzymali Pięćdziesiątnicę, ale teolodzy tego nie akceptują. 

 

Skandynawska Misja Apostolska Wiary przy 775 Wall Street w Los Angeles 
jest jednym z najsłodszych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłeś. Ludzie są 

wypełnieni Duchem, który wielbi Boga. Wydają się tacy szczerzy i pełni 
boskiej miłości. Jest tam wielu drogich młodych mężczyzn i kobiet, których 
Bóg oczyścił i napełnił Duchem. To szczęście, że je widzę. 

 

MIŁOŚĆ JEZUSA 

„Zaprawdę, On zniósł nasze smutki i poniósł nasze smutki”. Syn Boży 

wszedł do ogrodu, kiedy niósł świat grzechu. Krew wypłynęła z Jego skóry 
i spadła wielkimi kroplami na ziemię. Modlił się: „Ojcze, jeśli taka jest Twoja 

wola, zabierz ode Mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się 
stanie”. Cierpiał, dopóki jego serce nie spuchło w jego ciele i nie przepuściło 

krwi przez ciało. Jego dusza płonęła w Nim ciężarem grzechu tego starego 
świata na naszym zwycięskim Królu. Potem nie zatrzymał się, ale przeszedł 

przez salę sądową Piłata i został ubiczowany, a krew spłynęła w tej sali 
sędziowskiej i została przelana aż do Kalwarii. O, te rany docierają do 

naszych chorób i ułomności i uzdrawiają nas. Wykrwawił się i umarł, zszedł 
do grobu i zmartwychwstał. O umiłowani, On odkupił za ciebie,On wisiał i 
krwawił dla ciebie, a jeśli przyjmiesz Go dzisiaj, napełni twoje serce. 

 

Na dorocznej Konwencji Sojuszu Chrześcijańsko-Misyjnego w Nyack w 

Nowym Jorku byli obecni niektórzy, którzy otrzymali Pięćdziesiątnicę, i 
obudziło się wielkie zainteresowanie. Podczas czekającego spotkania młoda 

dama, która została wezwana do Afryki, dostała się pod władzę, przyjęła 

chrzest Duchem Świętym i zaczęła mówić językiem afrykańskim, który 
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został uznany przez misjonarzy z Afryki za język tej części Afryki. do 
którego spodziewała się siostra. Inni szukali chrztu i otrzymywali go. 

 

Minister, który sprzeciwiał się tej pracy, udał się na jedno ze spotkań 

zielonoświątkowych i przekonał się. Wyznał wszystkim, że jest w błędzie i 

oświadczył swojemu zgromadzeniu, że musi mieć tę moc 
zielonoświątkowców, że nie będzie głosił, dopóki jej nie zdobędzie; najpierw 

pracował na stosie kamieni. Potem zawołał cały swój lud do ołtarza, który 
tego chciał, i przybył tłumnie. O głodne dusze. Gdyby ministrowie poszli 

tylko sami i pozwolili odejść swoim głodnym stadom, jaka byłaby fala 
zbawienia. Ten pastor, którego słyszymy, został potężnie ochrzczony i wielu 
jego ludzi. 

 

W Santa Barbara na spotkaniu zielonoświątkowym, gdy klęczeli przy 

ołtarzu, rzucono butelkami whisky pochodzącymi z pobliskiego saloonu. 
Uderzyło nimi dwóch świętych. Siostra Crawford została skaleczona w 

świątyni jedną z tych brzydkich broni, ale święci modlili się za nią i 
spotkanie trwało. Pisze, że raduje się, że została uznana za godną noszenia 
na swoim ciele znaków Pana Jezusa. 

 

W Zion City w stanie Illinois mała dziewczynka w wieku około sześciu lat 

przyszła do swojej matki i powiedziała, że zostanie uratowana. Poszła na 
górę i zaczęła się modlić, a Pan ją wysłuchał. Zawołała do swojej matki: 

„Mamo, jeśli coś we mnie mówi, że jestem uświęcona, czy to Jezus 
mówi?” Jej matka powiedziała: „Tak”. Potem powiedziała: „Mamo, jestem 

uświęcona”. Zeszła, ponownie się pomodliła i została ochrzczona Duchem 
Świętym, a Pan kazał jej głosić i przekazał jej przesłanie jednemu ze 

starszych Dowie, który walczył z tym dziełem. Więc Bóg przemówił przez 
to małe dziecko, które nie potrafiło czytać. Mógłby nauczać przez osła 
Balaama i może wziąć małe dziecko i przez nie nauczać. 

 

Musimy trzymać się tam, gdzie Bóg może nas użyć, a sekretem jest pokora, 
Słowo i Krew. 

 

Ta Ewangelia, pełna Ewangelia Jezusa, musi być głoszona po całej ziemi, 
aby na świadectwo nadszedł koniec. 
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Jezus Chrystus skosztował śmierci za każdego człowieka, ale nie skosztował 

śmierci dla diabła ani upadłych aniołów. Nie wierzymy, że diabeł lub upadłe 

anioły zostaną zbawione. Pan Jezus nie umarł za diabła ani za 
demony. Każdy, kto odpokutuje za swoje grzechy, może znaleźć 
odpocznienie we Krwi Kalwarii. 

 

Kiedy Chrystus jest w tobie, jest z tobą żonaty w duchu. Woła cię: „Moja 

miłość i moja gołębica”. Każdy, kto ma Chrystusa, jest z Nim w duchu 
małżeństwem. „Umarliście dla Prawa przez ciało Chrystusowe, abyście 

poślubili innego, nawet Tego, który powstał z martwych”. Rom. 7: 
4. Jesteśmy pod prawem Ducha Chrystusowego. O jakie to słodkie. Za nic 
nie odszedłbyś od tego męża swojej duszy. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna 

 

MISJA Wiara apostolska 

Oznacza przywrócenie wiary niegdyś przekazanej świętym - dawnej religii, 
zebrań obozowych, przebudzeń, misji, pracy ulicznej i więziennej oraz 
wszędzie jedności chrześcijan. 

Nauczanie o pokucie Marka 1:14, 15. 

Boski smutek za grzech, przykład - Mat. 9:13. 2 Kor. 7, 9, 11. Dzieje 
3:19. Dz 17:30, 31. 

O wyznaniu grzechów Łukasza 13:21 i Łukasza 18:13. 
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Porzucenie grzesznych sposobów Iz. 55: 7. Jonasza 3: 8. Prz. 28:13. 

Restytucja - Ezek. 33:15. Łukasza 19: 8. 

I wiara w Jezusa Chrystusa. 

Pierwsza praca - Usprawiedliwienie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez 
który otrzymujemy przebaczenie grzechów. Dz 10:42, 43. Rzym. 3:25. 

Drugie dzieło Uświęcenie jest drugim dziełem łaski i ostatnim dziełem 
łaski. Uświęcenie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez który On nas 

uświęca. Jana 17:15, 17. „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest 
prawdą”. 1 Tes. 4: 3; 1 Tes 5,23: Hebr. 13:12; Hebr. 2:11; Hebr. 12:14. 

Uświęcenie jest oczyszczaniem, aby uczynić świętym. Uczniowie zostali 
uświęceni przed dniem Pięćdziesiątnicy. Po dokładnym przestudiowaniu 

Pisma odkryjesz, że tak jest teraz. „Czyści jesteście dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was” (J 15: 3; 13:10); a Jezus tchnął na nich Ducha 

Świętego (Jan 20:21, 22). Wiesz, że nie mogliby otrzymać Ducha, gdyby 
nie byli czyści. Jezus oczyścił i wyciągnął wszelkie wątpliwości ze swojego 
Kościoła, zanim powrócił do chwały. 

Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy nad uświęconym życiem; więc 

kiedy to otrzymujemy, mamy ten sam dowód, jaki otrzymali uczniowie w 
dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2: 3,4), mówiąc nowymi językami. Zobacz też 

Dzieje 10:45, 46; Dz 19: 6; 1 Kor. 14:21. „Za wasze dni wykonam dzieło, 
w które nie uwierzycie, choćby wam to powiedziano” - Hab. 1: 5. 

Poszukiwanie uzdrowienia - musimy wierzyć, że Bóg jest w stanie 

uzdrawiać. -Dawny. 15:26: „Ja jestem Panem, który cię uzdrawia”. Jakuba 
5:14; Psa. 103: 3; 2 Królów 20: 5; Matt. 8:16, 17; Marka 16:16, 17, 18. 

„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest coś, co jest dla Mnie zbyt 
trudne?” —Jer. 32:27. 

Zbyt wielu pomyliło łaskę uświęcenia z udzieleniem mocy lub chrztem 
Duchem Świętym; inni przyjęli „namaszczenie, które trwa” na chrzest i nie 
zdołali osiągnąć chwały i mocy prawdziwej Pięćdziesiątnicy. 

Krew Jezusa nigdy nie zmyje żadnego grzechu między człowiekiem a 

człowiekiem, który mogą naprawić; ale jeśli nie możemy naprawić zła, Krew 
łaskawie przykrywa. (Mat. 5:23, 24). 

Nie walczymy z ludźmi czy kościołami, ale staramy się zastąpić martwe 

formy, wyznania i dzikie fanatyzmy żywym, praktycznym 
chrześcijaństwem. „Miłość, wiara, jedność” to nasze hasła, a „Zwycięstwo 

przez namaszczoną krew” - nasz okrzyk bojowy. Boże obietnice są 
prawdziwe. Powiedział: „W kilku sprawach bądź wierny, a nad wieloma 
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ustanowię cię władcą”. Z małej garstki chrześcijan, którzy stali pod 
krzyżem, gdy nadeszły próby i zniechęcenia, Bóg wzbudził potężną armię. 

 

GOJENIE: ZDROWIENIE 

Choroby i choroby są niszczone przez cenne zadośćuczynienie Jezusa. O, 

jak powinniśmy szanować rany Jezusa, bo „Jego ranami jesteśmy 
uzdrowieni”. Jak powinniśmy czcić to drogocenne ciało, które Ojciec 

poświęcił i posłał na świat, nie tylko oddzielone, ale naprawdę uświęcone, 
dusza, ciało i duch, wolne od chorób, chorób i wszystkiego od diabła. Ciało, 

które nie znało grzechu ani choroby, zostało dane za te nasze niedoskonałe 

ciała. Jest to pokuta nie tylko za uświęcenie naszych dusz, ale także za 
uświęcenie naszych ciał z dziedzicznych chorób. Nie ma znaczenia, co było 

we krwi. Każda kropla krwi, którą otrzymaliśmy od naszej matki, jest 
nieczysta. Choroba rodzi się w dziecku, tak jak w dziecku rodzi się grzech 

pierworodny. Zamanifestował się, aby zniszczyć dzieła diabła. Każda 
choroba pochodzi od diabła. 

Człowiek w ogrodzie Eden był czysty i szczęśliwy i nie znał żadnej choroby, 

dopóki ten bezbożny gość nie wszedł do ogrodu, a potem cały jego system 
został zatruty i płynął we krwi całej ludzkiej rodziny przez wieki, aż Bóg 

przemówił do Jego lud i powiedział: „Ja jestem Pan, który cię uzdrawia”. 

Dzieci Izraela praktykowały boskie uzdrowienie. Dawid, po uzdrowieniu z 
reumatyzmu (być może w jaskiniach, gdzie ukrywał się przed 

prześladowcami), zeznał, mówiąc: „Błogosław, duszo moja, Pana i 
wszystko, co jest we mnie, błogosław jego święte imię, które przebacza 

wszystko nieprawości, który leczy wszystkie choroby twoje. " Dawid 
wiedział, co to znaczy być uzdrowionym. Uzdrawianie trwało z ludem 

Bożym, aż serce Salomona zostało odwrócone przez obce żony, a on 
wprowadził czarną sztukę i media,i zaczęli się narzekać na znajome duchy. 

Bóg był ich uzdrowicielem, ale kiedy stracili Ducha, zwrócili się do ramienia 
ciała, aby znaleźć coś, co wyleczy ich choroby. 

Dzięki Bogu mamy wśród nas żywego Chrystusa, który leczy nasze 
choroby. On wyleczy każdą sprawę. Prorok powiedział: „Jego ranami 

jesteśmy uleczeni” i spełniło się, gdy przyszedł Jezus. Również „On zniósł 
nasze boleści” (co oznacza chorobę, jak mówią nam tłumacze). A jeśli Jezus 

nosił nasze choroby, dlaczego mielibyśmy je znosić? Tak więc otrzymujemy 
pełne zbawienie przez zadośćuczynienie Jezusa. 

 

OBOWIĄZKI 
WYKONYWANE PRZEZ NASZEGO PANA 
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Wierzymy w trzy obrzędy w kościele: obmycie nóg, wieczerzę Pańską i 
chrzest wodny. 

Mycie stóp - (John 13.) 

Drodzy umiłowani, tak miło jest pomyśleć o tej wspaniałej miłości, jaką 
nasz Chrystus darzy Swojego drogiego ludu. O umiłowani, pomyślcie tylko, 

że nasz Wszechmocny Chrystus stał się sługą i mył nogi uczniom. To jest 
pierwsze miejsce w pismach świętych, w którym widzimy Jezusa 

używającego wody, bardzo rodzaj regeneracji, myjąc stopy uczniom. O 
regeneracji mówi się jako o obmyciu wodą przez Słowo. Więc ten obrzęd 

jest rodzajem regeneracji. Jezus jest Słowem. „Teraz jesteście czyści dzięki 
Słowu, które do was powiedziałem”. Jana 15: 3. 

Jezus umył uczniowi nogi i wezwał go do pokory i miłości. Błogosławcie Jego 
święte Imię. W Słowie Bożym czytamy: „Teraz, przed świętem Paschy, 

Jezus wiedział, że nadeszła jego godzina, aby odszedł z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. 

(Błogosławcie Boga! Chwalcie Jego święte imię!) I kolacja dobiegła końca, 
kiedy diabeł włożył teraz do serca Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby 

Go zdradzić; Jezus wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w Jego ręce i że 
przyszedł od Boga i poszedł do Boga, wstał z wieczerzy i odłożył swoje 

szaty, wziął ręcznik i opasał się, a potem nalał wody do misy i zaczął myć 

nogi uczniów, i wytrzeć je ręcznikiem, którym był przepasany. " Jana 13: 
1-4. 

Czytamy, gdzie Jezus przychodzi do Szymona Piotra i Piotr powiedział do 

Niego: „Panie, czy myjesz mi nogi?”. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: „Co ja 
robię, nie wiesz teraz, ale dowiesz się później”. Widzimy, że to było coś 

nowego dla Piotra. Nie był przyzwyczajony do mycia nóg przez Mistrza. Ale 
Pan Jezus powiedział mu, że powinien wiedzieć później. Jezus ma na myśli 

to, że kiedy błogosławiony Duch Święty zostanie wylany po 
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu do nieba, ten błogosławiony Duch 

Święty wprowadzi Piotra we wszystkie nauki Jezusa i będą praktykowane 

tak, jak Jezus powiedział w 16 rozdziale Jana i wersetu dwunastego: „Mam 
wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść, lecz 

gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.bo nie 
będzie mówił o sobie, ale cokolwiek usłyszy, to powie, i pokaże wam rzeczy 
przyszłe. On Mnie uwielbi, bo z Mnie weźmie i wam to pokaże. " 

Piotr powiedział do Niego: „Nigdy nie będziesz mył moich stóp”. Jezus 
odpowiedział: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną”. 

Drodzy umiłowani, nikt z nas nie powinien odrzucać przykazania naszego 
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ani tych różnych obrzędów, które On 

ustanowił. Jakie mamy prawo dyktować naszemu błogosławionemu 
Mistrzowi? Powiedział tak czule: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał 
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działu ze Mną. I była to nagana także dla każdego mężczyzny lub kobiety, 
którzy myślą, że są niezależni od nauk Jezusa. Więc kiedy Piotr usłyszał tę 

naganę, on powiedział do Pana: „Panie, nie tylko moje stopy, ale także 
moje ręce i moją głowę.” Jak ci uczniowie po tym umiłowali Jezusa. Jezus 

mu powiedział: „Ten, który jest obmyty, nie potrzebuje tylko umyć nogi, 
ale jest czysty odrobina, a czyści jesteście, ale nie wszyscy. " 

Po tym, jak umył im nogi, wziął swoje szaty i ponownie usiadł, rzekł do 

nich: „Czy wiecie, co wam uczyniłem?”. Nazywacie mnie Mistrzem i Panem 
i dobrze mówicie, że tak jestem. Jeśli Ja, wasz Pan i Mistrz, umyłem wasze 

nogi, powinniście także myć sobie stopy. " Czemu? Cóż, musimy tylko 
przeczytać następny werset dla siebie: „Dałem ci przykład”. 

Drodzy umiłowani, widzimy, że jest to pokora wobec siebie nawzajem w 
prawdziwej miłości. Chociaż to oznacza, przypuśćmy, że wszyscy 

praktykujemy to dosłownie, bo Jezus jest naszym przykładem. Powiedział: 
„Dałem wam przykład, abyście postępowali tak, jak Ja wam uczyniłem”. 

Niektórzy mogą powiedzieć, że od tego dnia zmieniły się obyczaje i 
zwyczaje, ponieważ nie nosimy już sandałów, ale, moi drodzy, nasze 

maniery i zwyczaje zmienią Słowo Boże? „Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani ten, który został posłany, 

większy od tego, który go posłał.” Jeśli wiecie o tym, szczęśliwi jesteście, 

jeśli je czynicie. Teraz to jest dla Jego prawdziwych wierzących, ponieważ 
są godni. Werset 18 wyjaśnia, kto nie powinien tego robić. Mówi: „Nie 

mówię o was wszystkich, bo wiem, kogo wybrałem”. Drodzy umiłowani, 
jeśli Pan nas wybrał,On wybrał nas, abyśmy chodzili w światłości, tak jak 

On jest w światłości, abyśmy mieli społeczność między sobą, a krew Jezusa 
Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Amen. 

Sam Jezus ustanowił mycie stóp w Nowym Testamencie, a nie w Starym 

Testamencie, kiedy kapłan mył własne stopy przy dźwigni w świątyni, co 
oznaczało odrodzenie, ale sam Jezus mył nogi uczniów i wycierał je 

ręcznikiem. Tak więc, drodzy bliscy, wierzymy, że mycie stóp jest jednym 

z obrzędów kościoła Bożego. Odkrywamy, że jest to wielka Boża służba dla 
naszych dusz. To jest dla uczniów, a nie dla grzeszników. Podczas tej 

nabożeństwa siostry zbiorą się osobno i umyją sobie nogi, a bracia będą 
umyć stopy bratu. Jest to również służba świadectwa, śpiewu i 
chwały. Potem nadchodzi Wieczerza Pańska. 

Wieczerza Pańska 

Pan Jezus zjadł Paschę ze swoimi uczniami, co było prawem Mojżeszowym. 

Teraz było skończone na zawsze, gdy odrzucił ten stół na bok i po umyciu 
nóg uczniom ustanowił wieczerzę Pańską, chrześcijańską Paschę, chleb i 

wino. Pascha była tym samym typem Jezusa. Miało to potrójne znaczenie; 

pokropiona krew dla odkupienia; ciało baranka zjedzone dla zdrowia i 
uzdrowienia; i przejście przez Morze Czerwone, które było obrazem Krwi 
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Jezusa Chrystusa, która daje nam zwycięstwo nad wszystkimi mocami 
wroga. 

„Pan Jezus tej samej nocy, w którą został wydany, wziął chleb, a 

podziękowawszy, połamał go i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało Moje, 
które jest skruszone za was; to czyńcie na pamiątkę Mnie w ten sam sposób 

wziął kielich po wieczerzy, mówiąc: To jest Nowe Przymierze we Krwi mojej, 
czyńcie to, ilekroć go pijecie, na moją pamiątkę. ten chleb i pijcie ten 

kielich, pokazacie śmierć Panu, aż przyjdzie. 1Cor. 11: 23-26. Chwalcie 
Jego święte imię. Widzimy więc, że ten nakaz wskazuje nam na przyjście 

Pana, na nasze wielkie wybawienie, ponieważ Pascha była wyzwoleniem 
synów Izraela z Egiptu. 

Wieczerza paschalna zawsze przypominała Żydom o wielkiej miłości Boga 
do nich, gdy wyzwalał ich z niewoli egipskiej. Ale to krew wskazała im 

Baranka Kalwarii. Zatem wieczerza Pańska jest dla nas pamiątką śmierci 
naszego Pana, a także wskazuje na Jego przyjście, aby nas pochwycić w 
chwalebnej wolności dzieci Bożych. 

Jedli Paschę, ciało baranka, które dawało im siłę i uzdrowienie, tak więc 

ciało baranka było uzdrowieniem i zdrowiem, tak jak ciało Chrystusa jest 
dla nas zdrowiem, „bo ranami Jego jesteście uzdrowieni”. Kiedy bierzemy 

udział w tym obrzędu, przynosi on uzdrowienie naszym ciałom, jeśli przez 
wiarę rozpoznajemy ciało Pana (1 Kor. 11: 29-30). Uczy nas także 

zbawienia i uświęcenia przez krew. Nasze dusze są zbudowane, ponieważ 
jemy Jego ciało i pijemy Jego Krew. Pan Jezus obiecał: „Nie samym 

chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
Niech dzieci Chrystusa wszędzie żyją każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych. 

Chrzest w wodzie 

Wierzymy w chrzest wodny, ponieważ Jezus nakazał go po swoim 
zmartwychwstaniu. Marka 16:16. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony”. Wierzymy w wodę przez zanurzenie, samotnie. Matt. 3:16. „A 
Jezus, gdy został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody”. Dz 8: 38-39. 

„I rozkazał rydwanowi stanąć nieruchomo; i zstąpili do wody, zarówno Filip, 
jak i eunuch; i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. 
eunuch już go nie widział i odszedł z radością. 

Przedstawia wierzącego z Chrystusem w śmierci, pogrzebie i 

zmartwychwstaniu. Rom. 6: 3-5. „Czyż nie wiecie, że tak wielu z nas, którzy 
zostali ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, zostało ochrzczonych w Jego śmierć? 

Dlatego przez chrzest w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani: tak jak 
Chrystus powstał z martwych przez chwałę Ojca, tak też i my powinniśmy 

kroczyć w nowości życia, bo jeśli zostaliśmy razem wszczepieni na 
podobieństwo Jego śmierci, będziemy też na podobieństwo Jego 
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zmartwychwstania. Gal. 3:27, „Albowiem tylu z was, którzy zostali 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekło się w Chrystusa”. 

Chrzest nie jest obrzędem zbawienia, ale jest niezbędny, ponieważ jest 

nakazem naszego Pana. Marka 16:16 i Dzieje Apostolskie 2:28 
„Nawracajcie się i dajcie się każdemu ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na 

odpuszczenie grzechów”. Jest to „nie usuwanie nieczystości ciała, ale 
odpowiedź dobrego sumienia wobec Boga”. 1Pet. 3:21. To posłuszeństwo 

nakazowi Jezusa, podążanie za zbawczą wiarą. Wierzymy, że każdy 
prawdziwie wierzący będzie to praktykował. 

Powinien być podawany przez ucznia ochrzczonego Duchem Świętym i 
ogniem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Matt. 28: 19-20, „Idźcie więc 

i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego; uczcie je zachowywać wszystko, cokolwiek wam 

przykazałem”. Odkrywamy jednak, że oni pierwsi czekali na obietnicę Ojca, 
która miała ich kwalifikować. Dz 1: 4, „A zgromadziwszy się razem z nimi, 

przykazał im, aby nie wychodzili z Jerozolimy, ale czekali na obietnicę 
Ojca”. 

Wierzymy, że powinniśmy uczyć lud Boży, aby przestrzegał wszystkiego, 
co On nam przykazał, postępując zgodnie z każdym przykazaniem i żyjąc 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest pełna Ewangelia. 

 

Zbawienie biblijne zabierze cię do nieba, ale jeśli nie masz zbawienia 

biblijnego, będziesz miał wiele kłopotów przy bramie. Twoje imię i nazwisko 
nie zostanie znalezione. 

 

Nie jesteśmy powołani przez ten kraj do głoszenia Ewangelii, ale jesteśmy 

powołani z nieba - a niebo nie jest bankrutem, ani Bóg nie 

zbankrutował. Nie wysyła nas, abyśmy głosili tę Ewangelię i płacili 
rachunki. Rób interesy dla Chrystusa, a On się tobą zaopiekuje. 

 

Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. ”O dzisiaj, jeśli macie 

Pana Jezusa Chrystusa w swoim sercu, macie życie wieczne. To zbawienie 
jest rzeczywiste. nie ma wpływu. 
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Z Jego boku wypłynęła Krew i woda. Krew reprezentuje oczyszczenie, a 

woda - chrzest Duchem Świętym. Rzeki wody żywej, które Jezus obiecał, 
wypłynęły z Jego boku. Wszystko to uzyskujemy żyjąc w Chrystusie. 

 

Pan dał nam Słowo jako lustro, abyśmy mogli zobaczyć, czy są na nas jakieś 

plamy. A Słowo jest podkładką. „Czyści jesteście przez Słowo, które Ja 
(Chrystus) powiedziałem do was”. 

 

Kiedy zostaniesz uświęcony, stary Ismael twojej duszy zostanie usunięty z 

twojego domu. Jesteś wolny od starego człowieka. Stary Ismael nie będzie 

już szczypać małego Izaaka, żeby płakał. W tym domu zasiada Jezus 
Chrystus. 

 

O, tak cenne jest mieć Pana Jezusa koronowanego w swoim sercu. Jak 

cudownie i słodko Duch objawia wam pisma święte. Otrzymujesz Ducha 

Świętego, a On rozwikłuje wszystko, od Księgi Rodzaju do 
Objawienia. Rozpoczyna się i rozwija, a wszystko, co robisz, to podążanie 
za nim. 

 

Żydzi byli tym samym drzewem figowym, które zasadził Pan. Zaszczepił go, 

aby berło nie odstąpiło od Judy. Herod był pierwszym obcym królem, który 
zachwiał berłem nad ludem Bożym. I właśnie w tym czasie narodził się 
Chrystus, a na Jego ramieniu spoczywał rząd. To wypełniło Rdz 49:10. 

 

Freeloveizm i wszystko w tym rodzaju pochodzi z czeluści piekła. To smok 

pożerający tych, którzy wychodzą ze Słowa, ale chwała Bogu, który dał 
swoim dzieciom, aby poznały te duchy. Takie duchy nie będą dozwolone, 

tak samo jak magowie, wróżbici i czarownicy nie mogli przebywać wśród 
dzieci Bożych we wczesnych dniach. 

 

Jeśli masz cielesność w swoim sercu i nie wyrzucasz jej z siebie, nie wiesz, 

dokąd cię ona zaprowadzi. Skoro tylko uzyskasz światło uświęcenia, musisz 

od razu szukać oczyszczającej Krwi, w przeciwnym razie stracisz całe swoje 
zbawienie. 
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Wierzymy w prawdziwe zbawienie, które daje świadectwo przez Ducha. 

Kalwin nauczał zbawienia, że jeśli mówisz, że je masz, to nie masz; jeśli to 

miałeś, nie wiedziałeś o tym; a jeśli go zgubiłeś, nie możesz go odzyskać. 
Wesley nauczał, że gdybyś to miał, wiedziałbyś o tym, a jeśli to straciłeś, 

możesz to odzyskać. Jezus powiedział: „Kto wierzy w Syna, ma w sobie 
świadectwo”. Uczymy, że jeśli człowiek został usidlony przez diabła i nie 

podeptał Krwi Jezusa Chrystusa pod swoimi stopami i nie uznał Krwi, przez 
którą został uświęcony, za coś bezbożnego, może powrócić do Jezusa 
Chrystusa przez restytucję i wiarę oraz spełniając swoje najpierw działa. 

 

Jeśli twoje serce jest otwarte na krew Chrystusa, On cię zbawi. Wszystko, 

czego chce, to skruszone serce, które ma Boży żal z powodu grzechu i On 
cię obmyje. Chociaż wasze grzechy będą czerwone jak karmazyn, będą jak 

wełna. O obietnice Boże są pewne i mocne i chociaż niebo i ziemia 
przeminą, obietnice Jezusa nigdy nie przeminą. Dopóki w twoim ciele jest 

oddech i życie, możesz spojrzeć w górę na Jezusa, a On cię zbawi, ale jeśli 
w twoim sercu nie ma skruchy, nie chciałbyś być zbawiony. Ale, umiłowani, 

jeśli w waszym sercu jest choćby cząstka pragnienia spojrzenia na Boga, to 
nie zgrzeszyliście dnia łaski. Ci, którzy zgrzeszyli w dniu łaski, nie mogą być 

poruszeni bardziej niż krzesło. Żadne odwołanie ich nie poruszy. Chrystus 
pragnie zbawić każdego mężczyznę i każdą kobietę na ziemi. 

 

Nie czytamy w Słowie nic o pisaniu w nieznanych językach, więc nie 
zachęcamy do tego na naszych spotkaniach. Mierzmy wszystko Słowem, 

aby wszelki fanatyzm został powstrzymany od pracy. Stwierdziliśmy, że 
jest wątpliwe, czy z takiego pisania wyszło coś dobrego. 

 

Siostra, która została ochrzczona w strumieniu na kempingu, mówi, że 
kiedy przyszła zmienić ubranie, próbowała ponownie założyć biżuterię, ale 

Duch jej nie pozwolił, więc odeszła. Kiedy jedna siostra była pod władzą, 

jej ręce uniosły się i wyjęły fantazyjne szpilki z kapelusza, wyrzuciły je i 
nigdy więcej ich nie założyła. Zatem Duch działa w harmonii ze Słowem, 

ucząc swój lud, jak się ubierać zgodnie z Biblią. Złote zegarki, pierścionki 
itp. Zniknęły i zaczęły wysyłać Ewangelię. 

 

Od misjonarzy z Makau w Chinach otrzymaliśmy wiadomość, że niektórzy 

chińscy chrześcijanie przyjęli chrzest Duchem Świętym i mówią nowymi 
językami. 
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strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

WIĄZ MAŁŻEŃSKI 

Małżeństwo jest boską instytucją, którą ustanowił sam Bóg. Rdz 2:18, 24. 

„I rzekł Pan Bóg: Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu pomoc 

odpowiednią dla niego. Dlatego człowiek opuści ojca i matkę i przylgnie do 
swego żona; i będą dwoje jednym ciałem. " 1Cor. 11: 9. „Ani mężczyzna 
nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny”. 

Bóg to pochwalił. Rdz 2:18 i Prz. 18:22. „Kto znalazł żonę, znalazł rzecz 
dobrą i zyskał łaskę od Pana”. 

Bóg jest w tym. Matt. 19: 4, 6. „A On odpowiadając, rzekł im: Czy nie 
czytaliście, że Stwórca, który ich stworzył na początku, uczynił ich 

mężczyzną i kobietą. Dlatego nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co 
więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela się. " 

Jest to we wszystkich honorowe. Hebr. 13: 4. „Małżeństwo jest honorowe 

we wszystkich, a łóżko nieskalane, ale łobuzów i cudzołożników osądzi 
Bóg”. 

Chrystus był na weselu w Kanaanie. Poszedł ją ozdobić, upiększyć swoją 
obecnością. Jana 2: 1,2. „A trzeciego dnia odbyło się wesele w Kanie 

Galilejskiej i była tam matka Jezusa. I został wezwany zarówno Jezus, jak 
i Jego uczniowie na to wesele”. 

Zakaz małżeństwa jest doktryną diabłów. 1Tim. 4: 1,3. „Teraz Duch 

wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary, 
zwracając uwagę na zwodnicze duchy i nauki diabłów; * * * zakazując 
małżeństwa”. 

Małżeństwo wiążące na całe życie 

Bóg zaaprobował tylko jedną żonę i jednego męża. Rdz 2:24. „Dlatego 
opuści człowiek swego ojca i matkę i przylgnie do swojej żony; i będą oboje 

jednym ciałem”. Matt. 19: 3-6. „Faryzeusze również przystąpili do Niego, 
kusząc Go, mówiąc do Niego: Czy wolno mężowi porzucić swą żonę za 

wszelką przyczynę?” Odpowiedział im i rzekł: Czy nie czytaliście, że ten, 
który ich stworzył na początku? uczynił ich mężczyzną i niewiastą i 

powiedział: Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do 
swojej żony; i będą dwoje jednym ciałem. Dlatego nie są już dwojgiem, 
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tylko jednym ciałem. Co więc Bóg złączył? razem, niech człowiek nie 
rozdziela. " 

Mąż i żona są ze sobą związani na całe życie. Rom. 7: 2. „Albowiem kobieta, 

która ma męża, jest związana prawem z mężem, dopóki żyje; ale jeśli mąż 
umrze, ona jest zwolniona z prawa męża”. 1 Kor. 7:39. Żona podlega 

prawu, dopóki żyje jej mąż; ale jeśli jej mąż umrze, będzie mogła wyjść za 
mąż za kogo zechce, tylko w Panu. " 

Żaden sąd ludzki nie powinien zrywać więzi małżeńskiej. Matt. 19: 
6. „Dlatego już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech 
człowiek nie rozdziela”. Sama śmierć zrywa więź małżeńską. Hebr. 13: 4. 

Prawo rozwodowe Mojżesza 

Zgodnie z prawem Mojżesza, pozwolił mężczyznom rozwieść się z żonami i 

ponownie poślubić z powodu zatwardziałości ich serc Mat. 19: 7,8. „Rzekli 
Mu: Dlaczego więc Mojżesz rozkazał dać pismo rozwodowe i odprawić ją?” 

Odpowiedział im: Mojżeszu, z powodu zatwardziałości waszych serc 

pozwolił wam odprawiać swoje żony, ale od początku tak nie było 
”. Zgodnie z prawem Mojżesza byli oni przyzwyczajeni za wszelką 

nieczystość, cudzołóstwo, rozpustę lub z jakichś powodów nie aż tak 
bardzo, że odprawiali żonę, dając jej list rozwodowy, a ona mogła iść i 

zostać żoną innego mężczyzny. Ale zgodnie z prawem Nowego Testamentu, 
prawem Chrystusa, jest ona związana prawem ze swoim mężem aż do 
śmierci. 

Edeński standard małżeństwa 

Jezus zniósł prawo rozwodowe i przywrócił małżeństwo z powrotem do 

standardów edeńskich. Zgodnie z prawem Mojżesza świętość małżeństwa 

została utracona z powodu zatwardziałości serc. Ale zgodnie z prawem łaski 
zostaje przywrócona jak na początku łaski. Wychwalać Boga. Boże obietnice 
są prawdziwe i pewne. Alleluja! Amen. 

Zgodnie z prawem Nowego Testamentu, prawem Chrystusa, jest tylko 
jeden powód, dla którego mężczyzna może odprawić żonę, ale nie ma 

prawa do ponownego zawarcia małżeństwa. Ta przyczyna to rozpusta lub 
cudzołóstwo. Matt. 5: 31,32. „Powiedziano: Kto oddala swoją żonę, niech 

jej da pismo rozwodowe; ale powiadam wam, że kto oddala swoją żonę z 
wyjątkiem rozpusty, dopuszcza ją cudzołóstwa, a ktokolwiek poślubi 

rozwiedzioną, która cudzołoży. " Matt. 19: 9. „I powiadam wam: Kto oddala 

swoją żonę, chyba że dla rozpusty, a poślubia inną, popełnia cudzołóstwo; 
a kto bierze za żonę oddaloną, popełnia cudzołóstwo”. Te dwa pisma święte 

mają takie samo znaczenie. Matt. 5:31, 32 to klucz do całego tematu. To 
rozwiązuje pytanie. 
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Zabrania się ponownego małżeństwa 

Po tym, jak mężczyzna zgodnie z prawem odprawił swoją żonę lub żona 

zgodnie z prawem odeszła od męża, zgodnie z prawem Nowego Testamentu 
zdecydowanie zabrania się im ponownego małżeństwa do czasu śmierci 

byłego towarzysza. Marka 10:11, 12 „I rzekł im: Kto oddala swoją żonę, a 
bierze inną, popełnia cudzołóstwo przeciwko niej. A jeśli kobieta oddala 

swego męża i wychodzi za innego, popełnia cudzołóstwo. " Łukasza 16:18. 
„Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; a kto bierze 

za żonę oddaloną od męża, popełnia cudzołóstwo”. Rom. 7: 2,3. „Albowiem 
kobieta, która ma męża, jest związana z mężem przez prawo, dopóki on 

żyje; ale jeśli mąż umrze, ona zostanie zwolniona z prawa męża. Tak więc, 
jeśli mąż jej żyje,wyjdzie za mąż za innego mężczyzny, będzie nazwana 

cudzołożnicą; ale jeśli jej mąż nie żyje, jest wolna od tego prawa; aby nie 
była cudzołożnicą, chociaż jest żoną innego mężczyzny. " 

Cudzołóstwo i rozpusta 

Cudzołóstwo zachodzi między osobą pozostającą w związku małżeńskim a 

inną osobą, która nie jest prawowitym towarzyszem. Obie strony mogą być 
małżeństwem lub tylko jedną. Gdy tylko jeden jest żonaty, akt nazywa się 

rozpustą. Matt. 19: 9 i 5:32. Jezus powiedział: „Kto oddala swoją żonę, 
poza przyczyną nierządu, dopuszcza się cudzołóstwa”. Te grzechy są takie 

same, tylko jeden popełnia się mieszkając z mężem, a drugi, gdy ktoś się 
rozstaje i ponownie żeni. 

Żaden człowiek nie może wejść do królestwa niebieskiego bez wyznania i 
porzucenia cudzołóstwa i rozpusty. Gal. 5: 19,21, „Teraz ujawniają się 

uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, 
lubieżność, zawiści, morderstwa, pijaństwo, biesiady i tym podobne. 

powiedział wam również w przeszłości, że ci, którzy tak czynią, nie 
odziedziczą królestwa Bożego. " Jest. 55: 7, „Niech bezbożny porzuci swoją 

drogę, a niesprawiedliwy swoje myśli; niech się nawróci do Pana, a zmiłuje 
się nad nim, i do naszego Boga, gdyż obficie przebaczy”. 

Niewinna partia 

Gdyby Jezus chciał, aby niewinna strona wzięła ślub, powiedziałby to, a nie 

powiedziałby, że Mojżesz wycierpiał to z powodu zatwardziałości waszych 
serc. Jezus mówi to bardzo jasno. Jeśli niewinna strona wychodzi za mąż, 

żyje w cudzołóstwie. Jezus ukazuje świętość małżeństwa. Drodzy 
umiłowani, mimo wszystko bądźmy posłuszni Bogu. Jest jedno Pismo, w 

którym wielu ludzi jest związanych, jest nim Mat. 19: 9, gdzie Jezus 
powiedział: „Ale powiadam wam, że kto oddala swoją żonę, chyba że z 

powodu rozpusty, a poślubia inną, popełnia cudzołóstwo, a kto ją poślubia, 
popełnia cudzołóstwo”. Teraz, drodzy umiłowani, zatrzymajmy się i módlmy 

się nad tym. - Z wyjątkiem rozpusty i poślubienia innej osoby. Niektórzy 
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uważają, że ta partia byłaby uprawniona do ponownego małżeństwa,ale 
zatrzymajmy się i zobaczmy, czego tutaj naucza Jezus. Jeśli oddala swoją 

żonę, chyba że z powodu rozpusty, popełnia grzech, ponieważ doprowadza 
ją do cudzołóstwa. Dlatego jest związany prawem tak długo, jak ona żyje, 
związany prawem Edenu. Amen. 

Drodzy umiłowani, gdyby Jezus ustanowił, że niewinna strona może dostać 
inną żonę, ustanowiłby to samo, na co pozwolił Mojżesz, i napełniłby tym 
kościół dzisiaj. 

Otóż powodem, dla którego Jezus pozwolił mu oddalić swoją żonę z powodu 

rozpusty, było to, że już jest cudzołożna, więc jej cudzołóstwo dało mu 
prawo do separacji. Chociaż daje mu to prawo, nie daje mu prawa do 
posiadania kolejnej żony za jej życia. 

Paweł w 1 Tym. 3: 2 mówi: „Zatem biskup musi być bez winy, mąż jednej 
żony. Mówi również, 1 Tym. 5: 9,„ Niech nie będzie brana pod uwagę 

wdowa w wieku poniżej sześćdziesięciu lat, będąc żoną jeden mężczyzna. 

”To jasno pokazuje, że w kościele rozpoznali, że mężczyzna miał mieć jedną 
żonę, a kobieta jednego męża. 

Po nadejściu światła 

Rom. 7: 2, 3 i 1 Kor. 7:39 dają nam bardzo jasne światło. Oby Bóg pomógł 
nam przyjąć zbawienie biblijne, zamiast mieć własne zdanie i tracić dusze. 

Drodzy umiłowani, wy, którzy macie dwie żony lub dwóch mężów, zanim 
na to spojrzeliście, żyliście w ten sposób i nie mieliście potępienia. Bóg nie 

potępił cię, dopóki nie otrzymałeś światła na Jego Słowo na ten temat; ale 
teraz Bóg obarcza cię odpowiedzialnością za światło. Jeśli będziesz 

kontynuował dawne życie po tym, jak zstąpiło na ciebie światło, wówczas 

w oczach Boga będziesz cudzołożnicą lub cudzołożnicą i na pewno stracisz 
swoje doświadczenie lub zastąpisz coś w miejsce tego, co Bóg uczynił. „Jeśli 

chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, społeczność mamy 
między sobą, a Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od 

wszelkiego grzechu”. Bądźmy posłuszni BoguSłowo, jeśli zajmie nasze 
prawe oko lub prawą rękę. 

Widzimy więc, że w Nowym Testamencie nie ma mowy o odkładaniu 

pierwszej żony i zdobywaniu drugiej. Śmierć jest jedyną rzeczą, która 
zrywa więź małżeńską. Rom. 7: 2 i 1 Kor. 7:39 

WJ Seymour. 

 

Przygotowanie na przyjście Jezusa zajęło Janowi Chrzcicielowi zaledwie 

sześć miesięcy; Jak myślisz, ile czasu zajmie przygotowanie się wielu 
ochrzczonych na Jego powtórne przyjście? Nieco ponad rok temu w Azusa 
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Mission kilka osób zostało ochrzczonych Duchem Świętym i ogniem, a dziś 
są tysiące ludzi zbawionych od grzechu, żyjących czystym życiem w imię 
Jezusa i ochrzczonych Duchem Świętym. 

 

ZBAWIENIE WEDŁUG 
PRAWDZIWEGO PRZYBYTU 

Mojżesz wykonał przybytek według wzoru ukazanego mu na górze. To 

tabernakulum było wzorem niewidzialnego Króla, który miał nadejść. Pan 
chce, abyśmy mieli zbawienie według prawdziwego tabernakulum, którym 

jest Chrystus. Nasze tabernakulum musi być zbudowane według wzoru w 
Słowie. Teraz wszystko pod zakonem było cieniem tego, co mamy otrzymać 
w łasce. 

Ołtarz miedziany, usprawiedliwienie 

Najpierw udajemy się na dziedziniec przybytku. To tutaj grzesznik 

wykonuje swoje pierwsze dzieła. Tutaj znajduje się mosiężny ołtarz, który 
stanowi usprawiedliwienie. Ułaskawienie i odrodzenie otrzymujemy tuż 

przy mosiężnym ołtarzu. Na ołtarzu ofiara za grzech, na rogach ołtarza 

krew. Oto połączenie przebaczenia i regeneracji. Skoro tylko dusza zostaje 
przebaczona, zostaje obmyta, aw jej duszy dokonuje się dzieło 

odrodzenia. Znajdziemy tu także umywalkę, która oznacza obmycie z 
poczucia winy i zanieczyszczenia. Kapłan zawsze mył się przed wejściem do 

Miejsca Świętego. Tutaj grzesznik, chociaż jego grzechy są czerwone jak 
karmazyn, jest usprawiedliwiony. „Dlatego usprawiedliwieni z wiary, pokój 

mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. To jest praca 
sądowa. 

Złoty ołtarz, uświęcenie 

Są dwa ołtarze, mosiężny ołtarz i złoty ołtarz. Widzimy, że przedstawia to 

dwa dzieła łaski, dwa ołtarze. Teraz wierzący podchodzi do złotego ołtarza. 
Odkąd nowe narodzenie jest zaszczepione w jego duszy, ma on możliwość 

złożenia sobie żywej ofiary. Kiedy przyszedł jako grzesznik, był martwy w 
swoich występkach i grzechach i nie miał nic do poświęcenia. Teraz może 

poświęcić się uświęceniu. Tutaj znajduje na ołtarzu Krew Jezusa, która 
przedstawia Chrystusa, który uświęca swój lud. Przyjmuje Chrystusa, aby 

panował i królował w jego duszy, a każdy wróg wątpliwości i cielesności 
zostaje wyrzucony i zniszczony przez krew. Wtedy jest jednym z 

Chrystusem. „Albowiem zarówno Ten, który uświęca, jak i ci, którzy są 
uświęceni, z jednego są wszyscy”. 
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To jest Święte Miejsce. Wszyscy, którzy wchodzą, noszą święte szaty, białą 
bieliznę świętych. Tutaj znajdujemy chleb pokładny, który symbolizuje 

karmienie się Chrystusem. Kiedy otrzymujemy święte serce, woła o Słowo 
Boże. Teraz masz nieustannie świętą ucztę. Masz Słowo, Chrystusa Jezusa 
w swoim sercu i masz wiarę. Wierzysz każdemu słowu Boga. 

Tutaj, w Miejscu Świętym, znajdziesz złoty świecznik, którego światło 
zawsze się pali. To jaśnieje światło świętości. W twojej duszy zawsze jest 

ogień. Czemu? Ponieważ jesteś na ołtarzu, a ołtarz uświęca dar, a dar 
pozostaje czysty i zachowany. Jedynym sposobem na zachowanie 

mężczyzn i kobiet jest życie na ołtarzu. A święte kadzidło uwielbienia i 

modlitwy zawsze wznosi się z twojego serca do Boga. Wtedy jesteś 
przygotowany do chrztu Duchem Świętym. 

Święte Świętych, Duch Święty 

Widzimy, że chrzest Duchem Świętym nie jest dziełem łaski, ponieważ w 
Miejscu Najświętszym nie ma ołtarza. To jest kolejny krok, dar Ducha 

Świętego. Zamiast ołtarza znajduje się arka ze złota, która przedstawia 
Pana Jezusa Chrystusa doskonałego w was, bo w Chrystusie doświadczacie 

usprawiedliwienia, uświęcenia i chrztu Duchem Świętym. Tutaj zawsze jest 
modlitwa i chwała Bogu, kiedy widzisz tych cherubinów nad ołtarzem 
modlących się i wysławiających Boga. 

W arce znajdziesz laskę Aarona, która zakwitła, co reprezentuje 

usprawiedliwienie; ukryty garnek manny, który symbolizuje uświęcenie, 
oraz kamienne tablice, na których Bóg sam siebie napisał, przedstawiając 

chrzest Duchem Świętym. Tuż nad arką jest wielka chwała Shekina. Miejsce 
Najświętsze nie miało żadnego światła słonecznego, nie miało też żadnej 

świecy, ale światło Ducha Świętego je oświetlało. Nad nim spoczywał słup 
obłoku w dzień i słup ognia w nocy, sama obecność Boga. Kiedy mężczyzna 

lub kobieta przyjmuje chrzest Duchem Świętym, są wypełnieni ciągłym 
światłem. To jest większe światło niż wtedy, gdy byłeś uświęcony. Jest to 

pełne błogosławieństwo Chrystusa. Usprawiedliwienie i uświęcenie 

pochodzą od Boga przez Jego śmierć na krzyżu,kupił także na krzyżu 
chrzest Duchem Świętym dla każdego wierzącego. 

 

UWAGI PENTECOSTAL 

Chrzest Duchem Świętym jest bardziej od Boga. To Bóg uwielbiony w 
naszych sercach. 

    * * *     
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W uświęceniu przychodzi namaszczenie Ducha Świętego, gdy mówisz, ale 
chrzest jest mocą przez całe twoje ciało dniem i nocą. „Otrzymacie moc, 

gdy zstąpi na was Duch Święty”. Każdy, kto przyjmuje chrzest, otrzymuje 
władzę. To jest moc ciągła. Zstępuje z nieba. Pan śpiewa i mówi przez 
ciebie w innym języku. Nigdy nie uczynił tego podczas uświęcenia. 

    * * *     

Jezus powiedział: „Uważajcie”. Po co? Do dzieła łaski? Nie, bo On 

powiedział, zanim zszedł do grobu: „Jesteście czyści”. Wyciągnął wszystkie 
lęki i wątpliwości ze swojego kościoła, zanim powrócił do jasnej 

chwały. Więc kiedy wstąpił do Ojca, wszystko, co mieli zrobić, to wielbić 
Boga, aż nadejdzie Pocieszyciel. Nie musieli opłakiwać i płakać, aby Pan dał 
im czyste serce, ponieważ naczynie było już czyste. 

    * * *     

Och, tak cenne jest posiadanie garnka oliwy, który jest typem Ducha 

Świętego. Błogosławcie Pana! Pan napełni olejem każde uświęcone 
naczynie. W Księdze Królów czytamy, że prorok powiedział wdowie, aby 

wysłała i przyniosła puste naczynia do napełnienia olejem. Pusty z siebie, 
oczyszczony przez Krew. Wtedy są przygotowani do przechowywania 

drogocennego oleju Ducha. Ludzie muszą wyznać, dokonać 
zadośćuczynienia, opróżnić się i zostać ukrzyżowanym, zanim będą mogli 
dostać ten błogosławiony olej. 

    * * *     

Byli tacy, którzy szukali chrztu i nie mogli go otrzymać, ponieważ nie 

przyszli pokornie jako małe niemowlę. Nie porzucili swoich doktryn i 
opinii; nie opróżniali się, aby mogli dostać nadzienie. Nie zostało to 

objawione naszym wielkim teologom. Jezus powiedział: „Ukryłeś te rzeczy 
przed mędrcami i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom”. Niektórzy 

przychodzili jak mężczyźni i kobiety z dużą wiedzą i nie wychodzili; ale 
niektórzy z nas byli na tyle głupi, że wpadli i powiedzieli: „Panie, jeśli masz 
jeszcze coś dla mnie, chcę tego. 

    * * *     

Kiedy zostałeś nawrócony, pozbyłeś się grzechu; kiedy zostałeś uświęcony, 

zostałeś oczyszczony z cielesności; ale chrzest jest trzecią Osobą Trójcy na 
waszej duszy, która objawia Chrystusa, bierze sprawy Ojca i wam ukazuje. 

    * * *     

Jezus wypełnił górny pokój, w którym siedzieli, rzekami zbawienia. Zrobił 
basen do chrztu w tym małym pomieszczeniu i wszyscy zostali zanurzeni w 
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Duchu Świętym. Prorocy, kapłani i królowie zostali namaszczeni. Na 
każdym z nich leżały języki ognia, które reprezentują płonących świadków. 

    * * *     

Zanim Jezus wstąpił do nieba, nigdy nie wylano świętego olejku do 

namaszczania na głowę kobiety; ale zanim zorganizował swój kościół, 

wezwał ich wszystkich do wieczernika, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, i 
namaścił ich olejem Ducha Świętego, kwalifikując ich w ten sposób do 

służby w tej Ewangelii. W dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy głosili w mocy 
Ducha Świętego. W Chrystusie Jezusie nie ma mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy są jednym. 

    * * *     

Pięćdziesiątnica oznacza moc. Piotr nie miał mocy przed Pięćdziesiątnicą, 

aby wstać i powiedzieć do tego niegodziwego i cudzołożnego pokolenia: „W 
imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego ukrzyżowaliście, którego Bóg 

wskrzesił z martwych”. Nie, kulił się przed małą pokojówką. Ale kiedy moc 
weszła w jego życie, mógł śmiało głosić w świątyni i na ulicach „Chrystusa, 

którego ukrzyżowaliście”. Alleluja! Wsadzili go do więzienia, ale święci 
zebrali się i modlili, a anioł wyprowadził go na zewnątrz. 

    * * *     

Każdy, kto przyjmuje ten chrzest, otrzymuje prawdziwy ogień 
oczyszczający. Nie musisz modlić się o ogień, kiedy jesteś ochrzczony, 

ponieważ kiedy otrzymujemy chrzest Duchem Świętym, mamy również 
ogień. Duch Święty niesie ze sobą ogień. Jesteśmy w ogniu dla Boga, jak 

krzew, który płonął ogniem, ale nie został spalony. Proroctwo Jana: „On 
was chrzci Duchem Świętym i ogniem” spełniło się w dniu 

Pięćdziesiątnicy. „I ukazały się im rozszczepione języki jak z ognia i usiadł 
na każdym z nich, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”. 

    * * *     

O umiłowani, w Ewangelii jest moc. To najsłodsza rzecz po tej stronie nieba, 
ponieważ daje ci moc zwycięstwa. Daje ci moc w potrzebie i utrapieniu, w 

czasach, gdy wydaje się, że wszystkie moce piekła spoczęły na twojej 
duszy; jest coś w twojej najgłębszej istocie, co oddala moce piekła w chwili, 

gdy wzywasz Krwi. Daje ci moc, że kiedy dusza przychodzi do ciebie, aby 
zostać poprowadzoną do zbawienia, możesz odrzucić moce ciemności przez 

drogocenną krew i zobaczyć, jak dusza zaczyna puchnąć i wybuchać 

alleluja. Da ci moc głoszenia Ewangelii za kratami więzienia i zobaczenia 
rezultatów. 

    * * *     
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Trwałe namaszczenie, którym jest Duch Chrystusa, jest święte; ale nie jest 
to trzecia Osoba Trójcy. Macie Ojca, Syna i Ducha Świętego w uświęceniu, 

ale nie macie mocy, dopóki nie zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym. Następnie przyjmujecie chrzest, który Chrystus przyjął nad 

brzegiem Jordanu. Miał pełnię Boskości, ale musiał zostać ochrzczony za 
swoje wielkie dzieło. Jezus został namaszczony Duchem Świętym i mocą i 

zaczął czynić dobrze. Gdybyśmy umieścili uświęcenie dla Ducha Świętego, 
mielibyśmy Jezusa z cielesnością w Nim aż do Jego chrztu. Rzeczywiście 

uświęcił się - nie dlatego, że miał w sobie jakiś grzech - wyłączył Siebie dla 
zbawienia świata; Nie poszedł na kompromis ze swoim ludem ani z żadnym 
ciałem, abyśmy mogli zostać uświęceni przez prawdę. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

„ON CHRZCIE CIĘ”. 

Matt. 3:11. 

Chicago, Illinois, 3554 Vernon Avenue. 

Zarówno przyjaciele, jak i Pan zachęcają mnie do napisania historii o moim 

doświadczeniu w poszukiwaniu pełni Boga i ufam, że okaże się to 
błogosławieństwem dla tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. 

Kiedy po raz pierwszy zwróciłem uwagę na naukę o „Chrzcie w Duchu 

Świętym” z zewnętrznymi oznakami „mówienia językami”, nie przemówiła 

do mnie; nie dlatego, że nie potrzebowałem Ducha Świętego w większej 
pełni, ale dlatego, że nie byłem wystarczająco głodny dobrych rzeczy 
Bożych. 

Ale po kilku krótkich studiach i badaniach nad niezwykłym ruchem, który 
zaczyna ogarniać ziemię w potężnej mocy Bożej, zacząłem szukać Boga z 

prawdziwą gorliwością. Pragnąłem pokoju i radości, jakie widziałem w tych, 
którzy przyjęli chrzest w Duchu Świętym. 

Nabożeństwa do nauczania o chrzcie w Duchu Świętym rozpoczęto w "The 
Stone Church", trzydziestej siódmej ulicy i Indiana Avenue w Chicago, 30 

czerwca 1907 r., Pod przewodnictwem ks. FA. Graves, Misses Marie 
Burgess i Jeanie Campbell oraz mój mąż. 
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Powyżsi pracownicy spotkali się w naszym domu, aby modlić się do Boga o 
błogosławieństwo pracy. 

Podczas modlitwy zająłem się Bogiem dla siebie. Prosiłam Boga, aby 

oczyścił mnie z wszelkiego grzechu i dał mi wszelkie inne błogosławieństwa, 
jakie miał dla mnie. Kiedy tak się modliłem, wyobraziłem sobie krzyż i 

byłem u jego stóp. Wydawało się, że jestem pchany w dół, dopóki nie 
zobaczyłem siebie wysokiego na około stopę. To było bardzo żywe. Czułem, 

że Bóg pokazuje mi siebie takim, jakim mnie widział. Powiedziałem: „Tak, 
Panie, wiem, że jestem mały w Twoich oczach”. Następnego dnia miałem 

wielką radość i kiedy ponownie zacząłem się modlić o czyste serce, Bóg 
pokazał mi, że otrzymałem je dzień wcześniej u stóp krzyża. 

Wkrótce po tym doświadczeniu rozmawiałem z tymi samymi pracownikami 
i nagle wydawało mi się, że serce mi pęknie. Nie wiedziałem dlaczego, bo 

nie odczuwałem potępienia za grzech. Byłem zmartwiony i zacząłem prosić 
Boga, aby pokazał mi, co to znaczy. Nie miałem nic na drodze manifestacji, 

które pokazałyby mi, że Bóg oczyścił moje serce. Zacząłem płakać i 
kontynuowałem, aż moje serce wydawało się zupełnie puste, po czym 
ogarnął mnie wielki spokój. 

Byłem teraz bardzo spragniony chrztu w Duchu Świętym. Zacząłem znowu 

szukać i znowu zacząłem płakać. Tym razem nie wydawało mi się, że 
płaczę, ale raczej, że Chrystus płakał przeze mnie. W ten sposób Bóg 

pokazywał mi cierpienie i mękę Chrystusa w Ogrodzie 
Getsemani. Przeszedłem przez doświadczenie Ogrodu z Chrystusem, Bóg 

pozwolił mi cierpieć wszystko, co mogłem znieść. Czułem, że więcej żalu 
mnie zabije. 

Następnej nocy całą noc płakałem z Chrystusem nad zagubionymi duszami. 

Sam nie zapraszałem ani nie tworzyłem tych doświadczeń. W tym czasie 
nie myślałem o cierpieniach Chrystusa. Wierzę, że te doświadczenia 
zawierają lekcję, którą pewnego dnia zrozumiem lepiej niż teraz. 

W sobotę wieczorem, 20 lipca, znów poczułem się pod wrażeniem modlitwy 

o chrzest w Duchu Świętym. Miałem pewność, że zostanę 
ochrzczony. Poszedłem do swojej sypialni, uklęknąłem i poprosiłem Boga, 

aby w pełni opanował moją duszę, duszę i ciało. Byłem sam przez dwie i 
pół godziny. Potem zawołałem pannę Burgess do swojego 

pokoju. Modliliśmy się razem i Bóg cudownie nas pobłogosławił. Moje serce 
było pełne pochwały. Nie jestem demonstracyjny i jedynym sposobem 
wyrażenia moich uczuć było „Chwała Bogu” „Chwała Jego imieniu!”. 

Kiedy panna Burgess klęczała obok mnie, poczułem nad głową wielki blask 
i palący żar. Słyszałem, jak panna Burgess krzyczy: „Och, spójrz na piękną 

lilię”. Nie mogłem podnieść głowy, bo moc Boża była tak wielka. Po kilku 

minutach powiedziała: „Och, piękna gołębica tuż nad twoją głową”. 
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Ponownie pojawiła się Lilia, a potem Gołąb. Tym razem skrzydła Gołębicy 
były rozpostarte nad moją głową. Poczułem, jak moc przechodzi przez moje 

ciało i wiedziałem, że opanował mnie Duch Święty. Moc Boża była tak 
wielka, że panna Burgess odsunęła się ode mnie, płacząc, jakby jej serce 

pękło, mówiąc: „Nie mogę być blisko ciebie”. W tej chwili nie mogłem 
powiedzieć ani słowa. Cisza zadziwiła mnie obecność Boga. Panna Burgess 

wróciła do mnie i znowu poczułem moc Boga. Powiedziała: „Tam”piękna 
szata na tobie, która musi być szatą sprawiedliwości. ”W tym czasie 

prosiłem Boga, aby pozwolił mi coś zobaczyć. W jednej chwili rozbłysło nade 
mną światło, na chwilę ukazała się piękna gołębica i zniknęła. 

Jakże niegodny jestem, aby ukazały mi się symbole Chrystusa i Ducha 
Świętego! Zaraz po tym mój podbródek zaczął drżeć i prawdopodobnie 
wypowiedziałem słowo lub dwa w obcym języku. 

Moc Ducha Świętego była ze mną w wyraźny sposób przez całą niedzielę i 
poniedziałek. Duch Święty nadal manipulował moimi mięśniami twarzy i 

narządami głosowymi. W poniedziałek wieczorem śpiewałem i 
rozmawiałem trochę w obcym języku. Chwalcie Jego Święte Imię! 

Kiedy język się formował i wydawałem dziwne dźwięki, przyszła mi do głowy 
sugestia, że robię to sam. Pokusa była tak wielka, że kiedy objawy ustały, 
próbowałem sam powtórzyć te dźwięki i nie mogłem ich powtórzyć. 

Następnego ranka szatan znowu mnie kusił i poczułem się przygnębiony. 
Gorąco wołałem do Boga. Moją uwagę zwrócono na czwartą część 

Mateusza; Kiedy przeczytałem: „Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 
przystąpili i usługiwali Mu”, ogarnęła mnie wielka radość i została. Chwalcie 

Jego Imię! Byłem chrześcijaninem od wielu lat, ale często żałowałem, że 

Krew Jezusa i Krzyż Chrystusa nie są bardziej realne. Wszystkie moje 
doświadczenia z ostatniego tygodnia skupiły się wokół Krzyża. Cóż za 

wspaniały, wspaniały Zbawiciel! „O, aby ludzie chwalili Pana za Jego dobroć 
i za Jego cudowne dzieła skierowane do dzieci ludzkich!” „Zobaczcie Go 
wszyscy ludzie w całej Jego pełni. 

Powyższa historia jest opowiadana tylko na chwałę Boga. Jest wysyłane z 
modlitwą, aby Chrystus, który mnie ochrzcił w Duchu Świętym, ochrzcił 
także innych. -Pani. WH Piper. 

 

PENTECOST W MUKTI, INDIE 

(Zaczerpnięte z publikacji zielonoświątkowej w Indiach „Obłok 
świadków”). 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

„Mukti”, co oznacza Zbawienie, to społeczność składająca się z liceum i 
szkół niższych klas, instytutu biblijnego, szkoły przemysłowej, w której na 

różnych wydziałach naucza się przydatnych zawodów, drukarni 
zatrudniającej 30 mężczyzn oraz szpitala. Zapisanych jest około 1400 

uczennic (w tym 300 uratowanych kobiet w Krupa Sadan) i istnieje 
oddzielna instytucja dla chłopców. Ogromna większość dziewcząt została 

przyjęta do Mukti w czasie głodu w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a kiedy 
weszły, były po prostu surowymi poganami. Ci z prowincji centralnych 

mówili w hindi jak małe dzieci, a ci z Gujerat mówili gujerati, zanim przybyli 
do Kedgaon; ale językiem nabytym przez wszystkich mieszkańców tej 

społeczności jest marathi. Znacznie ponad 800 dziewcząt to chrześcijanki 
w zbawczym znaczeniu tego słowa. 

Zarówno Pandita Ramabai, jak i panna Abrams byli pod głębokim 
wrażeniem prawdy zawartej w raportach z Los Angeles dotyczących 

Pięćdziesiątnicy i wierzyli, że Bóg jest gotów wysłać Mukti niczym 
zielonoświątkowców błogosławieństwa, które do tego czasu nie zostały 

otrzymane, po zwyczajach opisane w Dziejach Apostolskich 2, wzywali 
wszystkich chrześcijańskich chłopców i dziewczęta, aby zaczęli czekać na 

obiecany chrzest Duchem Świętym. Podejmując ten krok, Pandita Ramabai 
w pełni przyznał się do wszystkiego, czym Bóg obdarzył go w przeszłości 

przez swojego Ducha; ale ona rozpoznała, że jest głębsza pełnia wylania 
Ducha Świętego, któremu towarzyszy dar języków, które nie zostały 

jeszcze otrzymane. Przed Bożym Narodzeniem 1906 r. Poszukiwacze 
gromadzili się w Kościele codziennie o 6 rano na czas oczekiwania na Boga. 

Mniej więcej w tym czasie na stację K ---- została wysłana grupa 
dwudziestu dziewcząt, w której uczestniczyło dwóch angielskich 

misjonarzy, a zanim wiele kazań zostało zakończonych, J ----, miejscowa 
dziewczyna, zaczęła mówić nowym językiem i wywyższajcie Boga. W ciągu 

kilku dni każda członkini partii, łącznie z dwiema misjonarkami, przyjęła 
chrzest Duchem Świętym w Pięćdziesiątnicy i wszyscy mówili nowymi 

językami. Bezpośrednim rezultatem była większa moc w głoszeniu 
Chrystusa ukrzyżowanego. Uwaga ludzi została zatrzymana w nowy 
sposób, gdy Pan pochwycił surowych mężczyzn i związał ich zaklęciem. 

Radosna wiadomość o Pięćdziesiątnicy w K ---- pobudziła poszukujących w 

Mukti nową gorliwością. Pracownica z Mukti odwiedziła zespół w K ---- i po 
kilku dniach sama wróciła pełna radości i Ducha Świętego. Jak można się 

było spodziewać, obecność żywego świadka mocy Pięćdziesiątnicy sprawiła, 
że w sercach poszukiwaczy, z których niektórzy spędzali całe noce na 
modlitwie, w sercach tych, którzy szukali, pojawiła się desperacja. 

Dziewczyna o imieniu Z ---- miała straszne konflikty z diabłem. Kilku 

przyjaciół, wierząc, że Z ---- jest w pewnym stopniu pod władzą Szatana, 
gorąco modliło się o jej wyzwolenie. Później tej nocy odbyło się spotkanie 

w Kościele, a po spotkaniu, ku radosnemu zaskoczeniu obecnych, Z ---- 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

zaczął inteligentnie się modlić po angielsku. Jedno z wypowiedzianych zdań 
brzmiało: „Krew Jezusa oczyściła”. Modlitwa została wysłuchana, moc 

diabła została złamana i dano wyraźne świadectwo chrztu 
zielonoświątkowego. Później Bóg dał tej dziewczynie dar śpiewu, który 

został opisany jako najsłodszy, którego nuty są jak muzyka fletu. Śpiewając 
w tym nowym języku, natychmiast tłumaczy słowa na marathi. 
Przypomniano werset: „Jezus jest nad wszystkim; zasiada na tronie”. 

Mukti jest radosną sceną ciągłej Pięćdziesiątnicy, gdy dzień po dniu 
poszukiwacze osiągają pełnię błogosławieństw. Dialekt Kanarese jest 

jednym z wielu języków południowych Indii, którym Bóg obdarzył. Innym 

nowym językiem jest starożytna forma sanskrytu rozumiana przez 
Ramabai. Sanskryt jest świętym językiem braminów, kapłańskiej klasy 
Indii. 

Kilka dziewcząt otrzymało dar interpretacji języków. Niektórzy przez wiele 
dni, a nawet tygodni są głupi, jeśli chodzi o swój własny język, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy Bóg przekazuje im przesłanie, a następnie daje się im 
możliwość przekazania tego przesłania. Osoby o lekkich umysłach i 

frywolne są surowo gromione przez te prorokinie, które błagają innych, aby 
pozostali śmiertelnie poważni w dniu Pięćdziesiątnicy. Treść wiadomości 
była następująca: 

Drugie przyjście Jezusa jest blisko. Bóg przygotowuje swój lud. Szukajcie i 

przygotujcie się na spotkanie z waszym Panem. Jeśli nie pobudzicie się do 
szukania Pana teraz i otrzymania Jego błogosławieństwa, zostaniecie w 
tyle, kiedy przyjdzie Jezus i wtedy będziecie musieli bardzo cierpieć. 

Niektórzy otrzymali dar uzdrawiania. Wśród wielu, którzy wykonują ten 

dar, są dwie dziewczynki. Prowadzone przez Ducha, odwiedzają szpital i w 
odpowiedzi na ich modlitwy uzdrawiają chorych. I jak za dni apostołów 

niewierzący byli uzdrawiani przez nałożenie rąk, tak i dziś Hinduska została 
uzdrowiona z choroby. 

Podobnie jak w innych krajach, tak w Mukti dziewczęta i kobiety dążą do 

większych rzeczy i wierzą w przywrócenie Kościołowi wszystkich utraconych 
darów Ducha. Ochrzczeni zostali napełnieni nowym i palącym pragnieniem 

zagubionych dusz i nauczyli się, co to znaczy modlić się w Duchu Świętym 
i rodzić się za dusze. Ich radość jest bezgraniczna, a twarze niektórych 
zostały tak przemienione światłem Nieba, że przyjemnie jest ich widzieć. 

Adres Max Wood Moorhead, wydawca, Colombo, Ceylon. 

 

UWAGI NA TEMAT PRZYJŚCIA JEZUSA 
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Chrystus przyjdzie ponownie, nie jako niemowlę z Betlejem, aby być 
opluwanym i wyszydzanym, ale przychodzi z mocą i wielką chwałą. 

    * * *     

O On wraca. Aniołowie powiedzieli: „Czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten 

sam Jezus, który został wzięty od was do nieba, przyjdzie tak, jak 

widzieliście Go idącego do nieba”. Wstąpił, błogosławcie Boga, w ciele. Ma 
ciało i kości. Cała Jego Krew została przelana na Kalwarii; ale mimo to, 

dzięki mocy Ducha Świętego, ma On ciało z ciała i kości. I wraca, aby zebrać 
swój lud. Czy obserwujemy Go i szukamy? 

    * * *     

Każdy, kto będzie gotów zostać porwany, będzie miał na sobie białą 
szatę. Nie jest to zakładanie złota i ozdób; jest ozdobą cichego i cichego 

ducha. O, jak oblubienica oczekuje przyjścia Oblubieńca. Jeśli młody 
mężczyzna miałby mieć pokojówkę, a ona ubrałaby się w swoje ślubne 

szaty, a jednocześnie nie patrzyła na jego przyjście, czy wyobrażasz sobie, 
że pan młody by się o nią troszczył? „Powinien się ukazać tym, którzy Go 
szukają”. 

    * * *     

Podczas jednego przyjścia Jezusa pojawią się dwa razy. Pierwsze 

pojawienie się nazywane jest Pochwyceniem, kiedy przychodzi jako złodziej 
w nocy i porywa swoją oblubienicę; drugie nazywa się Objawieniem, kiedy 

przyjdzie z dziesięcioma tysiącami Swoich świętych i wytraci niegodziwców 
blaskiem swego przyjścia, i kiedy Jego stopy dotkną tej samej góry, z której 

wstał. Ale chcemy być gotowi na pierwsze pojawienie się, dać się 
złapać. Musimy być z Nim porwani, zanim będziemy mogli z Nim wrócić. 

    * * *     

Nikt oprócz świętych ludzi nie spotka Pana Jezusa na niebie, gdy przyjdzie 
w uniesieniu. Ci, którzy nie mieli światła na chrzest Duchem Świętym, ale 

zostali uświęceni, będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, 
ponieważ Słowo mówi: „Błogosławiony i święty, który ma udział w 

pierwszym zmartwychwstaniu”. Widzimy więc, że pierwsze 
zmartwychwstanie dotyczy świętego ludu. Ci, którzy zostali ścięci na 

świadectwo Jezusa w czasie ucisku, powstaną po Jego objawieniu. Obj. 20: 
4 wyjaśnia to jasno. 

    * * *     

Wszyscy oblubienicy Chrystusa są dziewicami, to znaczy są ludźmi 
uświęconymi. Medytują dzień i noc w prawie swego Boga. Nie dotyczy to 

tylko dziesięciu przykazań, ale oznacza rozważanie wszystkich obietnic i 
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przykazań Jezusa. „Bądźcie święci” to prawo naszego Boga. „Pozostańcie w 
Jerozolimie” jest prawem Jezusa, a „przyjdę ponownie” jest prawem 

naszego Boga. Więc medytuje dzień i noc, w wagonie ulicznym, w 
pociągach, w warsztacie iw cichych nocnych straży. Mówi, że ci, którzy będą 

medytować w Jego prawie dzień i noc, zostaną zasadzeni przez rzeki wód, 
to znaczy przez Ducha Świętego, który jest rzeką wypływającą z naszych 
dusz. 

    * * *     

Jezus przyjdzie, aby być Królem nad całą ziemią i panować od morza do 

morza. Widzimy Go w Apokalipsie z imieniem wypisanym na udzie: „Król 
królów i Pan panów”. Wracamy z Nim na białych koniach i kończymy 

ucisk. Zasiądziemy z uwielbionym Chrystusem na Jego tronie jako Jego 
królowa, żona Baranka. Pomożemy Mu rządzić tym starym światem w 

tysiącleciu, kiedy sprawiedliwość pokryje ziemię, tak jak wody pokrywają 
morze. Potem, na sądzie na białym tronie, zasiądziemy z Nim i będziemy 

sądzić świat. Potem po nowych niebiosach i nowej ziemi, kiedy przekaże 
królestwo w ręce Ojca, będziemy z Nim królować przez wieczność. O 
umiłowani, czy jesteście gotowi? 

    * * *     

Jezus powiedział: „Sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim” i „wyrwij prawe oko 

i odetnij prawą rękę, jeśli cię to obraża”. Gdzie znajdujemy ludzi, którzy to 
robią? Zamiast tego mają więcej prawych oczu i prawych rąk. Biblia mówi 

o czasach, kiedy mężczyźni i kobiety będą żyć swobodnie na Syjonie. Będą 
kupować domy i ziemie i im wygodnie; ale oto nagle w powietrzu słychać 

krzyk. Święci zostali zabrani; wielki ucisk jest na świecie. Będą się 

zastanawiać, co się stało. O umiłowani, gdy drzewo figowe wypuści swoje 
liście, wiedz, że blisko jest lato. Niektórzy mogą się teraz śmiać w obliczu 

Boga, ale O, kiedy nadejdzie ten dzień, bogacz zawyła i woła, by spadły na 
niego skały.Będą próbować znaleźć jakiegoś małego świętego Bożego, aby 

zmówili małą modlitwę. Ale będzie za późno. Pięć mądrych pann weszło i 
drzwi są zamknięte. 

 

Strój ślubny 

Trzydzieści siedem lat temu, kiedy byłam jeszcze uczennicą, nawróciłam 

się do Boga, a moje nawrócenie było tak głębokie i ostre, otrzymałam w 

tamtym czasie więcej, niż wydaje się mieć wielu wielu wyznawców świętości 
w tych dniach. 

Kilka lat później, będąc we własnym domu, nie mając żadnego nauczania 

na ten temat, byłem głęboko przekonany o czystym sercu, ale nie 
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wiedziałem, że mogę je mieć aż do śmierci; Byłem w takim nieszczęściu, 
że mogłem trochę zjeść lub spać, i tęskniłem za śmiercią, która uwolniłaby 

mnie od „ciała tej śmierci”, które wydawało mi się tak ohydne w oczach 
mojego drogiego Pana. Mój mąż myślał, że oszaleję i próbował odwrócić 
mój umysł, ale przekonanie było zbyt głębokie, by go odwrócić. 

Po pewnym czasie młody pastor, który zrozumiał mój przypadek, został 
posłany do mojego domu przez Boga, który nauczył mnie moich 

przywilejów w tym życiu. Niedługo potem otrzymałem dowód czystości 
serca. Towarzyszyła temu taka moc, że powiem kilka słów do kogoś, kto 

nie miał racji z Bogiem, a oni załamią się i będą płakać i wielu z nich dotrze 

do Boga. Bóg dawał mi takie świadectwa, że kościół, który był duchowo 
martwy, został ożywiony i wybuchło wielkie przebudzenie, które objęło 

społeczność. Bóg często oddawał mnie pod władzę i dawał mi objawienia 
zarówno siebie, jak i innych rzeczy. 

Oczywiście myślałem, że to jest chrzest Duchem Świętym i kiedy czytałem 

lub słyszałem o tym ruchu, mówiłem: „Otrzymałem to 25 lat temu”. Ale 
kiedy odkryłem, że rozprzestrzenia się wszędzie i wielu ludzi, a także 

misjonarzy mówi językami, powiedziałem: „To jest farsa”. Ale Bóg w swojej 
wielkiej miłości pokazał mi, że ten ruch był od Niego, a ja otrzymałem 
światło i przyjąłem je. 

Na spotkaniu obozowym w Fairmont w stanie Minnesota, 21 czerwca, 

wyznawszy Bogu i człowiekowi postawę z przeszłości, ujrzałem siebie 
całego pokrytego Krwią Jezusa. Kilka minut później spoczęła na mnie taka 

moc Boża, że upadłem pod nią; a kiedy tak leżałem, poczułem, że zbliża 
się do mnie coś, czego nigdy wcześniej nie miałem. Z naturalnymi oczami 

zamkniętymi patrzyłem w niebo w oczekiwaniu, kiedy zobaczyłem światło 
miękkie i łagodne, niepodobne do żadnego ziemskiego światła. Gdy się 

zbliżył, ujrzałem szatę o takiej bieli, że żadna biel ziemi nie może się z nią 
równać. Biel sama w sobie zdawała się tworzyć miękkie niebiańskie światło, 

którego promienie sięgały jak piękna ścieżka w dół do mnie. Wydawało się, 

że Jezus wyciągał szatę za ramię, więc wszystko było dla mnie widoczne,i 
lśnił, jakby był zanurzony w diamentowym pyle. A kiedy patrzyłem na jego 

promienne piękno, Jezus powiedział: „To jest twoje”. Wydawało się, że 
jestem trzymany przez jego olśniewające piękno, dopóki Duch Święty nie 

zwrócił mojej uwagi na głos brata w innej części pokoju, powtarzając zdanie 
w nieznanym języku, a Duch objawił mi, że mówi : „Masz szatę weselną” i 

że Duch mówił to do mnie przez niego. Potem wydawało się, że ze światła, 
które wciąż świeciło w górze, dochodziła do mnie muzyka. Wydawało się, 

że zbliża się coraz bardziej, aż nagle mój język i usta zaczęły wykrzykiwać 
dwa słowa w nieznanym języku, a Jezus zdawał się mówić: „To jest nowe 

imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje”. Obj. 
2:17.Jezus powiedział: „To jest twoje”. Wydawało się, że jestem trzymany 

przez jego olśniewające piękno, dopóki Duch Święty nie zwrócił mojej uwagi 
na głos brata w innej części pokoju, powtarzając zdanie w nieznanym 
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języku, a Duch objawił mi, że mówi : „Masz szatę weselną” i że Duch mówił 
to do mnie przez niego. Potem wydawało się, że ze światła, które wciąż 

świeciło w górze, dochodziła do mnie muzyka. Wydawało się, że zbliża się 
coraz bardziej, aż nagle mój język i usta zaczęły wykrzykiwać dwa słowa w 

nieznanym języku, a Jezus zdawał się mówić: „To jest nowe imię, którego 
nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje”. Obj. 2:17.Jezus powiedział: 

„To jest twoje”. Wydawało się, że jestem trzymany przez jego olśniewające 
piękno, dopóki Duch Święty nie zwrócił mojej uwagi na głos brata w innej 

części pokoju, powtarzając zdanie w nieznanym języku, a Duch objawił mi, 
że mówi : „Masz szatę weselną” i że Duch mówił to do mnie przez niego. 

Potem wydawało się, że ze światła, które wciąż świeciło w górze, dochodziła 
do mnie muzyka. Wydawało się, że zbliża się coraz bardziej, aż nagle mój 

język i usta zaczęły wykrzykiwać dwa słowa w nieznanym języku, a Jezus 
zdawał się mówić: „To jest nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, 

który je przyjmuje”. Obj. 2:17.dopóki Duch Święty nie przywołał mojej 

uwagi na głos brata w innej części pokoju, powtarzając zdanie w nieznanym 
języku, a Duch objawił mi, że mówi: „Masz szatę weselną” i że Duch mówił 

to do mnie przez niego. Potem wydawało się, że ze światła, które wciąż 
świeciło w górze, dochodziła do mnie muzyka. Wydawało się, że zbliża się 

coraz bardziej, aż nagle mój język i usta zaczęły wykrzykiwać dwa słowa w 
nieznanym języku, a Jezus zdawał się mówić: „To jest nowe imię, którego 

nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje”. Obj. 2:17.dopóki Duch 
Święty nie przywołał mojej uwagi na głos brata w innej części pokoju, 

powtarzając zdanie w nieznanym języku, a Duch objawił mi, że mówi: 
„Masz szatę weselną” i że Duch mówił to do mnie przez niego. Potem 

wydawało się, że ze światła, które wciąż świeciło w górze, dochodziła do 
mnie muzyka. Wydawało się, że zbliża się coraz bardziej, aż nagle mój język 

i usta zaczęły wykrzykiwać dwa słowa w nieznanym języku, a Jezus zdawał 
się mówić: „To jest nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je 

przyjmuje”. Obj. 2:17.Potem wydawało się, że ze światła, które wciąż 

świeciło w górze, dochodziła do mnie muzyka. Wydawało się, że zbliża się 
coraz bardziej, aż nagle mój język i usta zaczęły wykrzykiwać dwa słowa w 

nieznanym języku, a Jezus zdawał się mówić: „To jest nowe imię, którego 
nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje”. Obj. 2:17.Potem wydawało 

się, że ze światła, które wciąż świeciło w górze, dochodziła do mnie muzyka. 
Wydawało się, że zbliża się coraz bardziej, aż nagle mój język i usta zaczęły 

wykrzykiwać dwa słowa w nieznanym języku, a Jezus zdawał się mówić: 
„To jest nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je przyjmuje”. 
Obj. 2:17. 

Nie potrafię opisać tego doświadczenia, ale było to coś więcej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Ujawniono mi, że ten „późny deszcz” przygotowuje 
ludzi do „wieczerzy weselnej Baranka” i jest to czas, w którym mądre panny 

przy pomocy lamp biorą olej do swoich naczyń. Ale och, ilu będzie 
niemądre! 
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Od tego czasu śpiewałem, a czasem modliłem się w nieznanym 
języku. Czasami podaje się interpretację. Wiem, że Jezus wkrótce 

przyjdzie. Powiedział: „Kiedy panna młoda zaczyna ubierać szaty weselne, 
niedługo odbywa się ślub”. 

Napisałem to dla dobra tych, którzy, tak jak ja, szczerze wierzą, że mają 

doświadczenie uświęcenia. Kiedyś zastanawiałem się, jaka jest korzyść z 
mówienia językami, ale stwierdzam, że oprócz bycia „znakiem dla tych, 

którzy nie wierzą”, przynosi to błogosławieństwo duchowi mówiącego, 
którego nic innego nie uczyniło. Pani TM. Rist, Ewangelista. Windom, Minn. 

 

O mieć tę studnię tryskającą ku życiu wiecznemu! O umiłowani, wypływa i 
nawadnia całą twoją duszę, a harfę dziesięciu tysięcy strun nastrojonych w 

twojej duszy. A we wczesnych godzinach porannych, O, możesz usłyszeć 
Ducha Świętego grającego na tej harfie. Chwała Boże. To takie słodkie być 

zagubionym w Jezusie, mieć Go jako żywy pomnik w swoim życiu. O, jak 

On da ci władzę nad wszystkimi demonami i diabłami w piekle i nad 
człowiekiem. O to znaczy mieć moc u Boga, nie tylko stąpać po wężach i 

skorpionach, pić jakąkolwiek śmiercionośną rzecz i nie zaszkodzi wam, ale 
wypędzać demony i wkładać ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. 

 

Niemożliwe jest umieszczenie wszystkich dobrych raportów i referencji w 

tym artykule. 

 

 

WIARA APOSTOLSKA 
`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Tom I nr 11 Los Angeles, Cal. , Październik - styczeń 1908 Subskrypcja 
bezpłatna 

 

WESOŁY WIELKIEJ RADOŚCI 

 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Pięćdziesiątnica w wielu krajach --- 
Wiadomości o zbawieniu --- Wkrótce przyjście 

Jezusa 

 

Pięćdziesiątnica rozprzestrzenia się na inne ziemie 

 

Dania. 

„Kirkeklokken”, duńska gazeta ewangeliczna, donosi, że przez wybuch 
zielonoświątkowy w Kopenhadze ostatnio wielu grzeszników przybyło do 

Zbawiciela, wielu odstępców zostało przywróconych do radości zbawienia, 
wielu wierzących zostało napełnionych Duchem Świętym i otrzymało 
nadprzyrodzone prezenty. 

W Walii 

„Chwała Bogu za innego brata tutaj, który również przyjął Pięćdziesiątnicę 

z językami. Poszedł stąd do domu, mówiąc językami na całej ulicy. Są inni 
do naśladowania. Chwała Jezusowi. Dzisiejszej nocy pięciu lub sześciu braci 

przyjeżdża tutaj po swoje Pięćdziesiątnica. O, chwalę Boga, że posłał mnie 

do Sunderland, abym otrzymał tak wspaniałe błogosławieństwo. Chwalcie 
Jego święte imię. " 

- WJ Tomlinson, Lynton House, Grove Place, Port Talbot. 

Honolulu 

Brat i siostra Turney, którzy wrócili z Honolulu, teraz w drodze do Afryki, 
opowiadają o pracy w Honolulu: „Mieliśmy wspaniałe spotkanie w Honolulu. 

Władza spadła i jeden młody człowiek, kapitan Armii Zbawienia, który 
otrzymał swoją Pięćdziesiątnica otworzył misję wiary apostolskiej w Santa 

Cruz w Kalifornii. Porucznik również przyjął Pięćdziesiątnicę i udał się z 
wiadomością do Londynu w Anglii. Charley Puck, który miał najwspanialsze 

doświadczenie, głosi Ewangelię na wyspie Hawajów w mieście Kanuela. 
Odbywają się dobre spotkania i dobrą frekwencję. Ludzie są głodni prawdy. 

Londyn, Anglia 

Dziękuję Bogu, że jest kilku, których oczy Bóg otworzył, aby zobaczyć ich 
brak i którzy czekali na Niego w modlitwie przez ponad półtora roku pod 

adresem 14 Ackerman Rd., Brixon SW, Londyn. Bóg objawił tam swoją 
wszechmocną moc w chrzcie drogiej siostry Price, jednego brata i mnie, i 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

bardzo się cieszę, że mogę przesłać moje świadectwo o chwale Boga i 
zachętę dla wszystkich Jego dzieci. Ludzie przybywają z daleka i z bliska i 

nikt nie został nawet zaproszony. Po prostu słyszą, jak działa Bóg i 
przychodzą. Ta moc była potężnie obecna w ubiegły czwartek, kiedy dwie 

siostry były wstrząśnięte i prawie mówiły językami. Pewnej nocy cała sala 
była wstrząśnięta, kiedy czytaliśmy w Słowie: „A kiedy się modlili, miejsce 

zostało wstrząśnięte”. Kilku otrzymało błogosławieństwa namaszczenia, 
wylania Ducha i objawień Jezusa Chrystusa. Chwalcie Jego święte imię - 
Mary A.Martin, 319 Southampton St., Camberwell, Londyn, Anglia. 

Chiny. 

Brat i siostra Garr są w Hongkongu w Chinach, ostatni raport. Bóg używa 

ich w błogosławieństwie. Wybucha chwalebne przebudzenie. Kilka dusz w 
Hongkongu otrzymało Pięćdziesiątnicę. 

W Makau i Kantonie w Chinach wiele osób otrzymało chrzest Duchem. Są 

głodni Ducha Świętego. Brat McIntosh napisał: „Przychodzą do naszego 

domu o każdej porze dnia i stukają do naszych drzwi o godzinie 11 i 12 w 
nocy, przychodząc szukać Ducha Świętego, a my nie śpimy do pierwszej i 

drugiej. modląc się z nimi i chwała Bogu, przypada Pięćdziesiątnica, a oni 
mówią językami. " Dwie siostry, które otrzymały Pięćdziesiątnicę za pracę 

brata Cashwella na południu, pojechały pomóc bratu i siostrze 
McIntosh. Oni są Siostrą AE. Kirby i siostra Mabel Evans. Adres Macao, 
China, care SC. Todd. 

Szwecja. 

Bramaregarden, Hisingstad, Goteborg, 19 listopada - „Bardzo się cieszę, 

słysząc wiadomość ze starej Misji Azusa, mojego domu. Odniosłem 
zwycięstwo dzięki drogiej, oczyszczającej Krwi Chrystusa. Chwała Jego 

wspaniałemu imieniu! Dziś jest rok odkąd przyjechałem do Szwecji i tego 
miasta Göteborga. Bóg wciąż zbawia, uświęca i chrzci Duchem Świętym, a 

ludzie są uzdrawiani przez Boga. W ostatnią niedzielę dwie osoby otrzymały 
błogosławieństwo Zielonoświątkowe. Mieliśmy wspaniały dzień, Duch 

Święty prowadzenie zebrań, świadectwo dzieci Bożych, chwalenie Boga, 
mówienie nieznanymi językami. Na małych wysepkach w pobliżu miasta 

zaczął padać ogień. Niech Bóg błogosławi! W wielu miejscach w Szwecji 
praca wciąż trwa, a lud Boży jest coraz bardziej głodny niż kiedykolwiek. 

Ufamy, że Bóg wyśle więcej pracowników na pole. W „Norrlandzie” płonie 

ogień. Jednak wieluwielu jeszcze nie słyszało tej Ewangelii. Ta praca będzie 
trwała aż do powrotu Jezusa, naszego Pana. Pozdrawiają was wszyscy 
święci w Goteborgu. ”—Andrew G. Johnson. 

Niemcy. 

„Auf der Warte”, niemiecka gazeta, mówi: W Cassel wiele dzieci Bożych 

otrzymało pełnię Ducha po tym, jak Bóg oczyścił ich serca przez 
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wiarę. Wiele dzieci Bożych naprawiło stare długi. Poprzez mówienie 
językami i przepowiadanie, grzechy i więzy zostały ujawnione i było jasno 

nauczane, że uwolnienie od mocy grzechu i doświadczenie oczyszczenia 
serca są warunkami przyjęcia chrztu zielonoświątkowego. 

Przejawy Ducha, kiedy dusze były dotykane, były różne według 1 Kor. 12. 

Niektóre zostały przewrócone na podłogę, inne zostały delikatnie przelane 
podczas siedzenia na krzesłach. Niektórzy krzyczeli donośnym głosem, inni 

krzyczeli Alleluja! klaskały w dłonie, skakały lub śmiały się z 
radości. Niektórzy widzieli Pana nie tylko na zebraniach, ale kiedy milczeli 
w domach, w łóżku czy idąc drogą, Bóg dotykał ich dusz. 

Wszystko, co zostało wypowiedziane na językach, jeśli chodzi o zbawienie, 

było w doskonałej zgodności z Pismem. To, co Pan dał do powiedzenia o 
swoim krzyżu, chwale i powtórnym przyjściu, było pokrzepieniem i 

pocieszeniem dla każdej wierzącej duszy. Poprzez mówienie językami i 
proroctwa słuchacze otrzymali przekonanie o swoich grzechach; co jest 
potwierdzone spowiedziami złożonymi później ministrowi. 

Ogień już płonie w Grossalmerode. Pan czyni wielkie rzeczy. Wielu przyjęło 

chrzest zielonoświątkowy; a Pan obdarzył wielu darami, zwłaszcza darem 
języków i interpretacji. 

 

ŚWIADKOWIE W ANGLII 

(Z raportów drukowanych w Sunderland, inż.) 

Dzieci otrzymują Pięćdziesiątnicę 

Byłam obecna, gdy dwie dziewczynki, które były pierwszymi dziećmi 

mówiącymi językami w Anglii, Janie i May Boddy (dwie córki ks. Alexa A. 
Boddy z wikariatu Wszystkich Świętych w Sunderland), otrzymały 
Pięćdziesiątnicę. To było na plebanii. 

Dziewięć lub dziesięć obecnych osób nigdy nie zapomni tej sceny. Janie 
otrzymała interpretację każdego zdania, a swoją dziecięcą prostotę i 

radość, jej promienną twarz, której nigdy nie zapomnę, przekazała 
wiadomość, którą otrzymała: „Jezus nadchodzi!”. Ze zdziwieniem i radością 

na twarzy, którego nigdy nie zapomnę, zwróciła się do matki i ucałowała 
ją, powtarzając słowa: „Jezus idzie, mamo!”. 

Potem jej twarz spoważniała. Lekko pochyliła głowę i podniosła lewą rękę 
do policzka (cały czas klęczała przy końcu stołu). Znów usłyszano obcy 

język. Potem przyszła interpretacja: „Niebiosa się otworzyły!” po którym 
następuje ta sama radosna radość. 
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Jedno przesłanie było bardzo uroczyste, wypowiedziane również, z 
naciskiem: „Pierwszy będzie ostatnim, a ostatni pierwszy”. Wychodząc z 
takich dziecięcych ust, zrobiło na nas ogromne wrażenie. 

Och, jaka radość, kiedy powiedziała: „Och, mamo, Jezus przyszedł i został; 
o, dobry Jezu, dobry Jezus!” potem okrzyki radości ze śmiechu. 

Kiedy następnego dnia opowiadała o swoim doświadczeniu wielkiemu 
tłumowi dzieci w Sali Parafialnej, powiedziała, zapraszając je do szukania 

Pięćdziesiątnicy: „Och, to jest takie cudowne, takie cudowne!” To było 
cudowne, to Duch Święty przyszedł i zamieszkał w nich. 

Niech Boddy miał wielkie objawienie Bożej mocy. Modliła się tak żarliwie, 

aby „nie została pominięta”. Wzruszający był również widok Janie, która 
właśnie przyjęła Pięćdziesiątnicę, kiedy położyła rękę na głowie siostry i 

dodała jej otuchy; „To wszystko przez Krew, maj, wszystko przez Krew! 
Jezus przyszedł, powiedział, może też, maj”. 

Może długo mówił. Niektóre słowa były bardzo jasne. Wydawało się, że 
nieustannie domaga się Jezusa. Jego imię powtarzało się od czasu do 

czasu. Słowa: „Aa, Ja, Jesus! Ja, ja, ja, Jesus!” były wyraźnie norweskie, z 
poprawną wymową (Och, tak, Jezu! tak, tak, tak, Jezu!) 

Te dwie drogie dzieci były wcześniej dobrymi i dobrymi dziewczynami i 

bardzo kochały Jezusa, ale teraz kochają Go znacznie bardziej i śmiało 
mówią innym o Jego cudownej mocy zbawienia. 

—TB. Barratt. 

Świadectwo żony wikariusza 

Po długim czasie milczenia na Niego Bóg dał mi cudowną wizję Chrystusa 

w chwale po prawicy Ojca i od Niego spłynęło na mnie cudowne światło, 

wywołując śmiech, jakiego nigdy wcześniej nie robiłem . Myślałem, że to 
chrzest, ponieważ dał mi to więcej mocy w mówieniu w imieniu Chrystusa 

i większą świadomość Jego zamieszkiwania. Jednak Bóg miał dla mnie 
lepszą drogę. Po miesiącach czekania z innymi w domu, w gorliwym i 

szczerym oczekiwaniu na Swój chrzest w ogniu, Bóg wybrał, że kiedy ogień 
zacznie tu padać, będę na południu Anglii i nie będę mógł wrócić, dopóki 

pastor Barratt nie będzie tutaj przez prawie dwa tygodnie, a kilku otrzymało 
Pięćdziesiątnicę. Bóg działał we mnie bardziej, niż sobie wyobrażałem, 

dosłownie wysychając wszelkie doświadczenia, całe duchowe życie 
ciała.Kiedy wieczorem 10 września wróciłem do domu, czułem się 

całkowicie bezduszny, a nawet, ku mojemu zdziwieniu, niezainteresowany, 
że nie mogłem się modlić, czytać, ani nawet myśleć o Bogu, ale po prostu 

odpoczywałem nagą wiarą na Słowie Bożym. Boże, że „umarłem” i tylko 
Chrystus był moim wszystkim we wszystkim. 
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Poszedłem na spotkanie następnego wieczoru, ale nie mogłem śpiewać ani 
modlić się, po prostu odpoczywałem w Bogu i prosiłem Go, aby poprowadził 

pastora, aby położył na mnie ręce, kiedy zechce. Wkrótce pastor został 
„napełniony Duchem Świętym” i przyszedł do mnie. Kiedy położył na mnie 

ręce, spodziewałem się wielkiego przypływu uczuć, jakiego często 
doświadczyłem, kiedy Życie Jezusa przepełniało moje ciało, ale nic nie 

czułem. Duch następnie oświecił Słowo: „Włożyli na nich ręce i otrzymali 
Ducha Świętego”. Chciałbym podkreślić, że właśnie w tym momencie, kiedy 

naprawdę wierzyłem w swoje serce w Słowo Boże, które otrzymałem (Dz 
VIII, 17), zaczął On manifestować swoją obecność (puste, oczyszczone 

naczynie otrzymujące wylany dar) i znowu odpocząłem w fakcie, że Bóg, 
Duch Święty, przyszedł i wykona swoje dzieło.Nagle Pan wypełnił Swoją 

Świątynię i znalazłem się w chwale. Nie potrafię opisać tego, co nastąpiło 
później, i jest to zbyt święte, aby to zrobić, ale wiedziałem, że Bóg 

przyszedł. Chociaż nigdy nie byłam nieprzytomna, byłam zupełnie 

nieświadoma wszystkich wokół, po prostu uwielbiałam. Wtedy moje usta 
zaczęły drżeć, mój język zaczął się poruszać i padło kilka prostych słów, 

kiedy właśnie poddałem się Duchowi Świętemu. Ku mojemu zdziwieniu 
zacząłem mówić płynnie w obcym języku - chyba po chińsku. Duch śpiewał 

przeze mnie. Nigdy nie da się opisać radości i zachwytu tego czysto 
duchowego kultu. O ile nie z innego powodu, w końcu poczułem się 

usatysfakcjonowany, że „nie było różnicy między mną a nimi jak na 
początku”, Dzieje Apostolskie Xi: 15. Wtedy pojawiła się wizja Krwi. Kiedy 

Duch wypowiedział to słowo, byłem świadomy tego, że CAŁE niebo o 
chwała! (łącznie ze mną) "oddawał cześć Barankowi,tak jak zostało zabite. 

"Och, skuteczność, moc Krwi. W jednej chwili to, w co wierzyłem przez lata, 
zostało oświetlone jako rzeczywistość. Nic innego nie może go zastąpić, to 

Krew, która oczyszcza. Potem przyszło więcej słów w „językach” wraz z 
interpretacją: „Godny jest Baranek; Jezus nadchodzi. " 

Ludzie mówią: „Jaka jest teraz różnica?” Tylko to i na tym polega różnica. 
To, czego się trzymamy przez wiarę w Słowo, jest rzeczywistością. Wiem, 

jak nigdy dotąd, że Chrystus żyje we mnie. Moc miłości, wiary i świadectwa 
jest jak nigdy dotąd; i wreszcie, choć nie mniej ważne, po latach tęsknoty 

głodnym sercem, aby zadowolić mego Boga i Zbawiciela, aby „mógł 
zobaczyć cierpienie swojej duszy i był zadowolony”, dziękuję Mu z całego 

serca, że w końcu otrzymał ode mnie czysty duch - kult - „tajemnice” - 1 
Kor. 14: 2; Jana 3:23. Rozpoznaję, jak nigdy dotąd, że jest to nadal droga 

wiary i posłuszeństwa, że jestem niczym, a Chrystus jest moim wszystkim 
we wszystkim. Zostałem wypuszczony na niezgłębiony ocean Bożej miłości, 

radości i pokoju. Jest to „niewysłowiona radość i pełna chwały”.Dziękuję 

Bogu za zielonoświątkowy znak „języków”. Nie prosiłam o „języki”, ale o 
Ducha Świętego, a On „dał mi mowę”, a radość z wielbienia Boga w Duchu 
jest naprawdę cudowna. -Pani. AA Body, Sunderland, inż. 

Świadectwo nauczyciela szkółki niedzielnej 
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W niedzielę 8 września oddałem całą swoją istotę Jezusowi i przyjąłem 
oczyszczenie Jego najdroższą Krwią, aw poniedziałek 9 września, czytając 

małą książeczkę, otrzymałem wielkie błogosławieństwo z tych dwóch 
wersetów: - 

Nie masz nic do załatwienia? wszystko zostało zapłacone, 

nic złości? pokój został zawarty; 
Tylko Jezus jest bogactwem grzesznika, 

Pokój, który uczynił przez krew Jego krzyża. 
Nic z winy? nie, nie plama, 

Jak Krew mogła pozwolić, by ktokolwiek pozostał, 

Moja świadomość jest oczyszczona, mój duch jest wolny, 
Drogocenna ta Krew jest dla Boga i dla mnie. 

A potem zażądałem mojej Pięćdziesiątnicy przez tę drogocenną Krew i 

stałem mocno na błogosławionych obietnicach w Łukasza Xi:13 i Łukasza 
XXIV:49 i chwaliłem Go za to do piątku 13 września. Och, ta chwalebna 

noc, kiedy Chrystus wszedł do mojego serca w całej Swojej pełni. Było około 
dwudziestu dziewiątej, kiedy poszedłem na spotkanie i śpiewali „Odpocznij 

w Panu”, przesłanie, które przekazał mi w czwartek, Psalm XXXVII.:7. 
Droga siostra dała mi kartkę z napisem „Teraz oddaję wszystko Jezusowi” 

i powiedziała, żebym wypuścił wszystkich i poddał się Jemu, i och, ta 

niewysłowiona radość, która zalała moją duszę, kiedy w prostej wierze 
pozwoliłem całe moje serce idzie. To sam Jezus przyszedł, chwała Jego 

Imieniu. Mogłem wykrzyczeć Chwała, Alleluja! całą drogę do domu. W 
niedzielę 15 września odbyło się spotkanie modlitewne u znajomego ”dom 

i Duch spadł na mnie potężnie i przemówiłem w obcym języku. Och, to 
wszystko Chwała, Chwała, Chwała, nie mogę wyjaśnić radości i pokoju, 

które mam teraz, ale wiem, że to wszystko przez drogocenną Krew Jezusa. 
Chwalcie Go, chwalcie Go. 

Świadectwo rolnika z Yorkshire 

Duch Święty zstąpił na mnie w niedzielę wieczorem, ukazując potężną moc 

we krwi Jezusa. Następnej nocy sam Jezus i Duch Święty weszli jak 
potop. Dziękuję Panu, że pozwolił mi Go przyjąć, a raczej tak stopił mnie, 

że pozwoliłem Mu wejść. Przyjąłem Go w całej Jego pełni, aby życie głowy 
stało się życiem członka cielesny. Jak nienaturalne wydawałoby się widzieć 

osobę, która żyje w głowie, a nie to samo życie, które biegnie przez ciało, 
a głowa nie ma kontroli nad ciałem. Czuję, że chcę być jak koryto rzeki, 

idealnie spokojne, ale dostatecznie szerokie, by pozwolić na powódź. Kiedy 
wróciłem do domu we wtorek wieczorem, siedziałem sam zajęty Panem, 
kiedy dostałem znak języków. Chwała imieniu Jezusa. 

 

RAPORTY MISYJNE PIĘCIOSTRONNE 
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Od ostatniej gazety misjonarze napełnieni Duchem wyruszyli z Los Angeles 
do Monrowii, Liberii, Afryki, dwie siostry do południowych Chin i grupa 

dziewięciu misjonarzy do północnych Chin. Również grupa czternastu 
misjonarzy udała się ze Spokane w stanie Waszyngton do Japonii i 

Chin. Mogli rozmawiać z Chińczykami i Japończykami w porcie i na statku 
w ich ojczystym języku. „Światło apostolskie” zostało opublikowane przez 
brata Ryana w Tokio w Japonii. 

Nasz drogi bracie AH. Post, który jest w drodze do Republiki Południowej 
Afryki z Los Angeles, pisze z Londynu w Anglii: „Chwała Bogu naszemu, w 

Anglii pada„ późny deszcz ”. Chwała naszemu Bogu na zawsze. Bardzo się 

w Nim cieszę za ten błogosławiony przywilej niesienia tego cudownego 
zbawienia innym narodom. Moje serce podskakuje z radości i płonie Jego 
miłością do tak wielkiego przywileju ”. 

Zwróć się do niego pod adresem 14 Ackerman Road, Brixton, Londyn, 
SW., Opiekuj się pani Price. 

Nigdy nie widzieliśmy bardziej pokornej i wypełnionej Duchem grupy 

misjonarzy niż ci drodzy, którzy opuścili Los Angeles i udali się do 

północnych Chin, udając się drogą Seattle, gdzie dołączyli do nich inni, 
dając w sumie dwanaście, oprócz dzieci. Brat Bernstein, brat i siostra Hess 

oraz sześciu pracowników Misji Szwedzkiej utworzyli stąd firmę. Wyszli, 
ufając jedynie Bogu, który zapewni ich wsparcie. Brat Bernsten mówi: „Bóg 

położył mi na sercu, aby udać się na nowe pole i rozpocząć tam pracę. Jest 
na linii kolejowej na południe od Pekinu, na dużym polu, i otworzyć nasz 

dom dla każdego niezależnego pracownika pełnego Ducha Świętego i ognia, 
aby przyjść i pozostać z nami, aż będą pewni, gdzie Bóg ich chce. Módlcie 

się o mieszkanie i dom dogodny dla chińskich sierot. "Oczekujemy, że Bóg 
cudownie pobłogosławi tych poświęconych i pomazańców. Idą do dzielnicy 
głodującej. 

Adres B. Bernsten, Taiming fu, Chih-li, North China. 

Nasza droga siostra Farrow, która jako jedna z pierwszych przywiozła 

Pięćdziesiątnicę do Los Angeles, pojechała do Afryki i spędziła siedem 
miesięcy w Johnsonville, 25 mil od Monrowii w Liberii, w tym najbardziej 

śmiercionośnym klimacie. Teraz wróciła i ma do opowiedzenia wspaniałą 
historię. Dwadzieścia dusz otrzymało Pięćdziesiątnicę, a ich liczba została 

uświęcona i uzdrowiona. Pan dał jej dar języka Kru i pozwolono jej wygłosić 

dwa kazania ludziom w ich własnym języku. Poganie niektórzy z nich po 
przyjęciu Pięćdziesiątnicy mówili po angielsku, a niektórzy w innych 

językach. Wychwalać Boga. Pan pokazał jej, kiedy szła, kiedy miała wrócić 
i wysłał jej opłatę na czas, bezpiecznie przywiózł ją do domu i używał jej w 
Wirginii i na południu po drodze. 
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Na czele tego ruchu nie ma człowieka. Sam Bóg przemawia na 

ziemi. Jesteśmy u progu największego cudu, jaki kiedykolwiek widział 

świat, kiedy synowie Boży się objawią, święci przyjdą z prochu śpiewając 
(Izaj. 26:19), a zwycięzcy zostaną pochwyceni na spotkanie Pan w 

powietrzu. Świat polityczny zdaje sobie sprawę, że zbliża się jakiś wielki 
kryzys, świat naukowy, świat religijny wszystko to odczuwa. Przyjście Pana 
się zbliża, jest blisko, nawet u drzwi. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

RUCH WIARY APOSTOLSKIEJ 

z Los Angeles. 

Subskrypcja bezpłatna 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Czy ktoś powinien szukać uświęcenia przed chrztem 
Duchem Świętym? 

Tak. Uświęcenie czyni nas świętymi, ale chrzest Duchem Świętym daje nam 

siłę do służby po uświęceniu i pieczętuje nas aż do dnia 
odkupienia. Uświęcenie niszczy ciało grzechu, starego człowieka 

Adama. Rom. 6: 6, 7, „Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został z Nim 
ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało zniszczone, abyśmy odtąd nie 

służyli grzechowi”. Kiedy człowiek został zbawiony od rzeczywistego 
grzechu, wtedy poświęca się Bogu, aby zostać uświęcony, a jego ciało 

grzechu zostaje zniszczone lub ukrzyżowane. Następnie zmartwychwstanie 

Chrystusa zmartwychwstaje w jego duszy, zgodnie z Pismem, Rzym. 6: 8, 
„A jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też żyć będziemy”. 

Czy osoba musi porzucić swoje domowe obowiązki, 
aby w jakimś miejscu czekać na Ducha Świętego? 
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Nie; możesz poczekać w kuchni lub w salonie lub w stodole. Niektórzy 
otrzymali chrzest Duchem Świętym w swoich stodołach, inni w kuchni, 

niektórzy na rodzinnym nabożeństwie, inni na werandzie, inni na swoich 
sprawach. 

Czy ludzie muszą porzucić swoją własność i mieć 
wszystko wspólne, aby otrzymać Pięćdziesiątnicę? 

Nie, Bóg uczynił nas szafarzami wszystkiego, co mamy, i kładzie nacisk na 
nasze serca, abyśmy dawali tak, jak nam się powodzi. Na początku 

Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie nastąpiło wielkie przebudzenie i wielu ludzi 
czekało na zbawienie. Wielu z nich było biednych i nie miało domu i 

potrzebowało żywności i odzieży. I Bóg położył to na sercach tych, którzy 
byli posiadaczami ziemi lub domów, którzy sprzedali swój majątek i 

przynieśli cenę, i złożyli pieniądze u stóp apostołów, aby pomóc w 
zaopatrzeniu w żywność i szerzeniu Słowa Bożego, że może być głoszone 

na całym świecie. Ale nie zrobili tego, aby uzyskać zbawienie. Bóg położył 

na ich sercach, aby zrobili to ze specjalnej potrzeby. Tak więc ci, którzy 
zostali posłani, aby głosić Ewangelię, znaleźli łaskę u całego ludu, a ich 

potrzeby zostały zaspokojone i wszyscy byli jednomyślnie w Duchu.Ale Bóg 
nie ma na myśli tego, że powinniśmy dzisiaj, gdziekolwiek zostanie 

wylewany chrzest, po prostu sprzedać nasze domy, przyjść i czekać na 
zbawienie i spodziewać się zbawienia tylko dlatego, że sprzedaliśmy nasze 

domy i interesy oraz zrezygnowaliśmy z naszych talentów. Możemy 
zajmować przyzwoite stanowiska, a także otrzymać zbawienie, a także 
zostać powołani do specjalnego interesu i zachować zbawienie. 

Czytamy słowo Boże w 1 Tes. 4:11, „I abyście się uczyli, aby być cicho i 

robić swoje własne interesy i pracować własnymi rękami, jak wam 
przykazaliśmy, abyście szli uczciwie wobec tych, którzy są na zewnątrz, i 
abyście niczego nie brakowało”. 

Ludzie, którzy mają duże rodziny, byli tak zachwyceni tym cudownym 
zbawieniem, że czasami wyprzedawali swoje domy, podczas gdy Bóg tego 

nie powiedział. Wierzymy, że ludzie mogą mieć domy i nadal być w 
porządku Bożym. Błogosławimy Boga za każdego, komu dał domy. Mówimy 

im, aby nie wyprzedzali Ducha w sprzedawaniu swoich domów, chyba że 
Bóg naprawdę położył to na ich sercach, aby to zrobili. Widzieliśmy wielu, 
którzy to zrobili i potem tego żałowaliśmy. 

Jaki jest prawdziwy dowód, że mężczyzna lub kobieta 
przyjęli chrzest Duchem Świętym? 

Boska miłość, która jest miłością. Miłość jest Duchem Jezusa. Będą mieli 
owoce Ducha. Gal 5:22. „Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, 

wytrwałość, łagodność, dobroć, łagodność, wiara, wstrzemięźliwość. Takim 
nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało z 
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namiętnościami i pożądliwościami”. To jest prawdziwy dowód biblijny w ich 
codziennym spacerze i rozmowie; i zewnętrzne przejawy; mówienie 

językami i następujące znaki; wypędzanie diabłów, nakładanie rąk na 
chorych i uzdrawianych, a miłość Boga do dusz wzrastająca w ich sercach. 

Czy można stracić Pięćdziesiątnicę i odzyskać siły? 

Tak; jeśli nie zgrzeszyli świadomie. Świadomy grzech oznacza zaparcie się 
Krwi Jezusa Chrystusa i znieważenie Ducha Prawdy, którym jest 

błogosławiony Duch Święty. Wtedy nie ma już przebaczenia grzechów. Ale 
osoba, która została złapana przez szatana i wyzna swój grzech i zwróci się 

do Boga, znajdzie zbawczą moc we Krwi, która ją oczyści. Jest wielka 

różnica pomiędzy zaprzeczeniem Krwi Jezusa Chrystusa lub czynieniem 
wbrew Duchowi Świętemu, a po prostu uleganiem pokusie i byciem 

pokonanym przez szatana. Jeśli okażą skruchę i wykonają pierwsze 
uczynki, poświęcą się, aby otrzymać uświęcenie i będą czekać na chrzest, 
mogą go otrzymać ponownie. 

Czy uczysz, że zażywanie lekarstw jest złe? 

Tak, aby święci brali lekarstwa. Lekarstwo jest dla niewierzących, ale 

lekarstwo dla świętych Bożych znajdziemy w Jak. 5:14, „Choruje wśród was 
kto, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, 

namaszczając go oliwą w imię Pańskie, a modlitwa wiary zbawi chorych. 
Pan go wskrzesi, a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. 

Czy Pan Jezus uzdrawia wszystkich? 

Tak, dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Grzesznik może otrzymać 
uzdrowienie. 

Czy dusza potrzebuje chrztu Duchem Świętym, aby żyć 
czystym i świętym życiem? 

Nie; uświęcenie czyni nas świętymi, Hebr. 2:11, „Albowiem zarówno ten, 

który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z 
tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi”. Duch Święty nie 

oczyszcza nikogo z grzechu. To przelana krew Jezusa na Kalwarii. Duch 
Święty nigdy nie umarł za nasze grzechy. To Jezus umarł za nasze grzechy 

i to Jego Krew zadośćuczyniła za nasze grzechy. Pismo mówi: I. Jana 1: 9: 

„Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam je 
przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli chodzimy w 

Światłości, tak jak On jest w światłości, Miejcie społeczność między sobą, a 
Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, 

to Krew oczyszcza i uświęca, a przez Krew otrzymujemy chrzest Duchem 
Świętym.Duch Święty zawsze spada w odpowiedzi na krew. 
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Czy po otrzymaniu Ducha Świętego musimy tak często 

studiować Biblię? 

Tak; jeśli nie, staniemy się fanatyczni lub wielokrotnie będziemy 
prowadzeni przez zwodnicze duchy i zaczniemy mieć objawienia i sny 

sprzeczne ze słowem, zaczniemy prorokować i uważać się za kogoś 

wielkiego, większego niż niektórzy inni chrześcijanie. Ale czytając Biblię z 
modlitwą, czekając przed Bogiem, stajemy się tylko małymi pokornymi 

dziećmi i nigdy nie czujemy, że mamy więcej niż najmniejsze z dzieci 
Bożych. 

Czy konieczne jest nałożenie rąk, aby otrzymać Ducha 

Świętego? 

Nie; możesz przyjąć Go w swojej prywatnej komorze. Dar Ducha Świętego 
przychodzi przez wiarę w słowo Boże. Możesz otrzymać Ducha Świętego już 

teraz, to znaczy, jeśli jesteś uświęcony. Weź swoją Biblię, przejdź do 
pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, wersetu piątego: „Albowiem 

Jan prawdziwie ochrzcił wodę, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem 
Świętym za kilka dni”. Po prostu przeczytaj ten werset Pisma Świętego i 

wołaj do Ojca: „Panie Jezu, chrzcz mnie Duchem Świętym” i wierz Panu z 
całego serca, a moc spadnie. 

Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy dla uświęconego życia, a kiedy 
ludzie go przyjmą, wcześniej czy później będą mówić językami, tak jak 

mówi Duch Święty. Ktoś może nie mówić językami przez tydzień po chrzcie, 
ale gdy tylko zacznie się modlić lub chwalić Boga w wolności Ducha, języki 

podążą za nim. Języki nie są zbawieniem. Jest to dar, który Bóg wrzuca 
wraz z chrztem Duchem Świętym. Ludzie nie muszą męczyć się i męczyć z 

powodu chrztu, bo kiedy nasza praca ustaje, wtedy przychodzi 
Bóg. Przestajemy zajmować się własną twórczością, która jest typem 
tysiąclecia. 

Czy mówienie językami jest standardem społeczności z 
ludem Pięćdziesiątnicy? 

Nie; nasza społeczność nie przychodzi przez dary i zewnętrzne przejawy, 

ale przez Krew Ducha Chrystusa. W naszych sercach nie ma nic bardziej 

kochającego niż Krew Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi: „Jeśli chodzimy 
w światłości, tak jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, 

a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego 
grzechu”. Jeśli człowiek jest zbawiony i żyje według słowa Bożego, jest 
naszym bratem, jeśli nie otrzymał chrztu Duchem Świętym z językami. 

Jak mamy zachować namaszczenie Duchem Świętym 
po przyjęciu Pięćdziesiątnicy? 
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Żyjąc w słowie Bożym z doskonałym posłuszeństwem. 

Czy na zebraniach wielu ludzi powinno mówić 
językami w tym samym czasie? 

Nie; chyba że Bóg posyła falę Ducha na świętych. Czasami Duch przyjdzie 

jako deszcz lub gwałtowny wiatr i każdy może mówić, że ma moc. Ale nie 
jest w porządku ani przepisach biblijnych, aby wszyscy od razu mówili 

językami. 1 Kor.14: 23, 24. Jednak czasami Bóg działa w sposób, którego 
nie tylko rozumiemy. Ale dla zbudowania wszystkich nadejdzie czas, kiedy 

musimy wrócić do 14. rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian, od 26 do 40 
wersetów. Paweł mówi: „Niech wszystko stanie się przyzwoicie i w 
porządku”. 

Czy ten ruch to nowa sekta czy denominacja? 

Nie; jest bezwyznaniowa i niesekciarska. Wierzymy w jedność z całym 
ludem Chrystusa, w Słowie Bożym. Jest to dawne zgromadzenie 

apostolskie, ta sama stara nauka sprzed 1900 lat. Jest nowy dla świata w 
tych ostatnich dniach, ale jego nauczanie i doktryna są stare jak Nowy 
Testament. 

Czy ktoś kontroluje misje wiary apostolskiej? 

Nie; każda misja będzie miała swoich starszych i nauczycieli, tak jak Duch 

Święty wyznaczy i naucza czystego słowa Bożego. Każda misja będzie w 
harmonii i jedności. Pan ma diakonów, starszych i nauczycieli, którzy mają 

doskonalić posługę w Swoich świętych, aż wszyscy staniemy się 
doskonałym człowiekiem w Chrystusie Jezusie. 

W jaki sposób biblijny kaznodzieja może uzyskać 
wsparcie i podnieść wydatki kościoła? 

Modlić się do Pana Boga z dobrowolnych ofiar i datków, tak jak Bóg kładzie 

to w sercach ludzi, z którymi pracuje. Bóg łaskawie zaspokoi wszystkie 
potrzeby, jeśli tylko Mu zaufasz i zwrócisz się do Niego. Spłaci wydatki. 

Czy uczysz, że boska miłość w sercu sprawi, że każda 
zażyłość między mężczyznami i kobietami będzie 

bezpieczna i właściwa? 

Nie, każde cenne dziecko, które przyjmuje chrzest Duchem Świętym, 
powinno być czujne i unikać wszelkiego pozoru zła. Szatan zostaje 

przemieniony jako anioł światłości, aby zwieść wiele cennych dusz, które 
otrzymują wielkie duchowe błogosławieństwa; i nie rozumiejąc 

przebiegłych podstępów wroga, ludzie zostali poprowadzeni przez szatana 
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do wolnej miłości. Niektórzy nauczali, że chrzest miłości uczyni cię tak 
świętym, że będziesz mógł przekroczyć granice przyzwoitości. Niech Bóg 

pomoże nam wystrzegać się wszystkiego, co jest nieczyste. Jeśli ktoś 
znajdzie się pod wpływem tych mocy, musi potępić swoją doktrynę i 

odrzucić te duchy i dostać się pod Krew. Doktryna freeloveizmu jest 
fałszywym przez Szatana prawdziwym zbawieniem przez krew Jezusa. 

Na jakiej podstawie Pan Jezus nauczał, że mężczyzna i 
żona mogą się rozdzielić? 

Na gruncie rozpusty. Oto słowa Jezusa: „Powiedziano, że kto oddala swoją 
żonę, niech da jej pismo rozwodowe; ale powiadam wam, że każdy, kto 

oddala swoją żonę, z wyjątkiem rozpusty, czyni cudzołoży, a kto ją poślubi, 
rozwiedziona popełnia cudzołóstwo. —Matt. 5: 31,32. Zwróćcie uwagę, że 

On mówi: „Powiedziano, niech jej da list rozwodowy”. Tak było kiedyś, 
zanim przyszedł wielki Nauczyciel, ale w kościele Chrystusa nie ma 

rozwodów. Otóż, mężczyzna ma prawo na mocy Pisma Świętego odprawić 

swoją żonę za nierząd, ale nie ma prawa poślubić innej, zgodnie z Pismem, 
za jej życia. „Albowiem kobieta, która ma męża, jest związana przez prawo 

ze swoim mężem, dopóki on żyje;ale jeśli jej mąż umrze, ona zostanie 
zwolniona z prawa męża; więc jeśli za życia jej mąż wyjdzie za mąż za 
innego mężczyznę, będzie nazwana cudzołożnicą ”- Rzym. 7: 2, 3. 

Jeśli mężczyzna oddala swoją żonę, z wyjątkiem rozpusty, naraża ją na 
zdobycie innego męża i wysłanie jej duszy do piekła, więc zapłaci każdemu 

mężczyźnie i każdej kobiecie za życie z ich towarzyszką dla zbawienia ich 
duszy, z wyjątkiem przyczyną rozpusty. Ma prawo odłożyć, ale nie ma 
prawa ponownie dostać kolejnego. 

Czy masz kaznodziejów i ewangelistów wiary 
apostolskiej, którzy mają dwie żony lub dwóch 

mężów? 

Nie, pozwoliliśmy na to, zanim osiedliliśmy się i zbadaliśmy Pismo i 

porównaliśmy Pismo z Pismem. Pozwoliliśmy rozwiedzionym, którzy zawarli 
nowy związek małżeński, głosić Ewangelię, myśląc, że wszystko jest pod 

krwią, a jeśli nie mieli już światła, to ich nie potępiało. Ale po zbadaniu 

Pisma Świętego stwierdziliśmy, że było to złe; że wdowa miała być żoną 
jednego mężczyzny, a biskup miał być mężem jednej żony. Nie znaleźliśmy 

żadnego wersetu, w którym kaznodzieja mógłby być zaangażowany w tę 
błogosławioną służbę ewangeliczną z dwoma żyjącymi towarzyszami. 

Gdyby ludzie nigdy nie mieli światła na kwestię 
rozwodu i mieli drugiego towarzysza, jak powinni 

regulować swoje życie zgodnie z Pismem Świętym? 
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„Jeśli ktoś przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i 
swojej żony, dzieci, braci i sióstr, tak, i własnego życia, nie może być moim 

uczniem” - Łuk. Nie oznacza to porzucenia prawowitej żony, ale oznacza, 
że nic nie stanie między tobą a Chrystusem. „A kto nie nosi swego krzyża i 

nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem” - Łuk. 15:27. „A jeśli twoje 
prawe oko jest ci powodem do grzechu, wyrwij je i odrzuć od siebie. Lepiej 

bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie żeby całe 
twoje ciało zostało wrzucone do piekła. tobie, odetnij ją i odrzuć od siebie, 

gdyż pożytecznie tobie jest, aby zginął jeden z członków twoich, a nie żeby 
całe twoje ciało zostało wrzucone do piekła. Powiedziano, że kto oddala 

swoją żonę,niech da jej list rozwodowy; ale powiadam wam, że kto oddala 
swoją żonę, poza nierządem, dopuszcza się cudzołóstwa; a kto ją poślubia, 
która jest rozwiedziona, popełnia cudzołóstwo ”- Mat. 5: 29, 32. 

Czy dziecko Boże może być opętane przez złe duchy? 

Nie; złe duchy nie mogą wejść pod Krew, tak samo jak Egipcjanie nie mogli 
przejść przez Morze Czerwone - Morze Czerwone reprezentuje Krew Jezusa 

Chrystusa. Krew daje ci władzę nad całą mocą wroga. Ale musimy mieć w 
sobie Chrystusa. Jeśli dusza jest pusta i nie ma w niej „silnego człowieka”, 

zły duch może po prostu zająć dom. (Łukasza 11:21, 26). Niektórzy mówią, 
że kiedy dusza jest uświęcona, dom jest pusty i czysty, a jeśli nie otrzyma 

Ducha Świętego, może wejść zły duch. Nigdy w to nie wierz. Ten pusty dom 
przedstawia człowieka, którego wypędzono demona (jak wyraźnie widzimy 

w 24 wersecie); i nie przyjął Chrystusa do siebie. Ale człowiek, który jest 
uświęcony, ma w sobie Chrystusa. Ludzie żyjący pod wpływem Krwi żyją 

wolni od demonów i mocy szatana. Żyją czyści i święci przed 

Panem.Człowiek może być chrześcijaninem i gnębiony przez demona, ale 
to coś zupełnie innego niż bycie opętanym. Złe duchy są wypędzane, a 

skrucha i wiara rodzą się w sercu, gdy człowiek jest usprawiedliwiony. 
Potem przychodzi Chrystus i powstrzymuje ich. Demon może być w ciele, 

jak w przypadku raka. Diabeł może gnębić ciało chorobą, ale to bardzo różni 
się od posiadania duszy. 

 

CUDOWNY CHRZEST W ANGLII 

Dwa lata temu rozpoczęło się szczególne dzieło łaski. Duch Święty zstąpił 

na mnie w manifestacjach, a stare, naturalne życie zostało w wielkim 
uczynku i prawdzie ukrzyżowane z Chrystusem. I od tego czasu stałem się 

ukrzyżowanym naśladowcą mojego ukrzyżowanego Pana. Namaszczenia 

Ducha Świętego były mi nieustannie dawane do służby, gdy pojawiła się 
każda potrzeba. Było to rzeczywiście krokiem w nowości życia, 
dowodzącym mocy Jego zmartwychwstania. 
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Ostatniej nocy starego roku przyszedł rozkaz pozostania w miejscu, który 
został szybko wykonany. Rezultatem jest dalsze objawienie niezmiernej 

grzeszności grzechu oraz Jego chwalebnej świętości i miłości. Pod koniec 
ósmego dnia przyszedł chrzest ognia, który płonął i pochłaniał całą moją 

istotę, podczas gdy prochy mojego starego życia były pochłaniane i 
usuwane. Miłość do Boga i człowieka zawładnęła mną i byłam przepełniona 

życiem zmartwychwstania mojego Pana. Codziennie wiele czasu spędzano 
w milczeniu czekając przed Panem, otrzymując od Ducha Świętego taką 

naukę, że to, co wcześniej było światłem, zostało przekształcone w życie 
dla ducha, duszy i ciała. 

Spotkałem się z dwoma drogimi świętymi zielonoświątkowymi na modlitwie 
i oczekiwaniu. Widziałem w wizji Chrystusa na Kalwarii, ponoszącego mój 

grzech. Każdy akt grzechu był nakładany na Niego oddzielnie i obciążał Go 
coraz głębiej, aż pod strasznym ciężarem ciemności i ciemności 

nieszczęścia i udręki, Jego serce było złamane, a moje wydawało się łamać 
Jego. Jak długo to trwało, nie wiem; ale w końcu świadomość wróciła. 

Chwała pękła i Duch Święty zaśpiewał przeze mnie po angielsku nieznaną 
dotąd pieśń uwielbienia i dziękczynienia za drogocenną, drogocenną Krew i 
chwałę Baranka na tronie. 

Wieczorem naszego kolejnego zjednoczonego spotkania na modlitwę i 

oczekiwanie, po objawieniu zostało dane Baranka; chwała Baranka, moc 
Baranka, zwycięstwo Baranka, zaślubiny Baranka i panowanie Baranka z 

Jego uwielbioną oblubienicą. Od tamtej chwili wiedziałem, że Chrystus 
Jezus zasiada na tronie mego serca jako Baranek zabity od założenia świata 
i że Jego celem było zademonstrowanie życia Baranka przeze mnie. 

Duch Święty zstępował w obłokach chwały, fala za falą chwały zalała 
mnie. Fale zmartwychwstania i chwały przepłynęły przez każdy organ 

mojego ciała, tak że zmuszony byłem głośno krzyczeć o wszystko we mnie, 
krzycząc „Chwała” i nie mogłem zostać uciszony. 

Zrozumiałem, że to było to, co powiedział prorok Joel, że Bóg spełnił Swoją 
obietnicę dla mnie i wlał na mnie Ducha Świętego. Chwała Jego imieniu. 

Kiedy ponownie zostałem sam, Pan przemówił do mnie i zapytał, czy jestem 

rozczarowany, że dar języków nie został dany. Rozczarowany Panie! Mam 
Ciebie i możesz mówić w każdym języku. To Ciebie chciałem - Ciebie 

samego; a teraz przejąłeś pełne posiadanie. Dał mi do zrozumienia, że 

wkrótce otrzymam języki. A kilka dni później, podczas modlitwy z dwoma 
drogimi przyjaciółmi, dał mi dar, a Duch Święty śpiewał przeze mnie w 

języku zupełnie nieznanym wcześniej. Podano interpretację i wiedziałem, 
że chodzi o drogocenną, drogocenną krew. Chwała Trójjedynemu 
Bogu! Chwała Barankowi na tronie. - Twoja angielska siostra MJD. 
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„Jezus wkrótce przyjdzie” to przesłanie, że Duch Święty przemawia dzisiaj 

przez prawie każdego, kto przyjmuje chrzest Duchem Świętym. Wiele razy 

otrzymują interpretację przesłania wypowiedzianego w nieznanym języku, 
a wiele razy inni zrozumieli język, którym się posługują. Wielu otrzymuje 

wizje Jezusa, a On mówi: „Wkrótce przyjdę”. Dwóch świętych niedawno w 
Minneapolis znalazło się pod władzą, którzy zostali porwani do Nieba i 

ujrzeli Nowe Jeruzalem, zastawiony stół i wielu tamtejszych świętych - obaj 
mieli te same wizje w tym samym czasie. Powiedzieli, że Jezus przyjdzie 
wkrótce i że będziemy pracować, ponieważ mamy mało czasu. 

 

Gdziekolwiek idzie ta błogosławiona Ewangelia, przez wypełnionych 

Duchem Chrystusa sług, od razu rośnie urodzajne pole. Wszystkie ptaki 
zaczynają śpiewać, pokazując, że nadeszła wiosna. Wszystkie kwiaty 

wyrastają w ich duszach i zaczynają śpiewać językami jak ptaki, pokazując 
nam, że Duch Święty przynosi nam wiosnę do naszych serc, a kwiaty i 
owoce zaczynają rosnąć. Chwała Bogu. 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

PRZESŁANIA CHRYSTUSA DO KOŚCIOŁA 

Ostatnie przesłanie dane Kościołowi zostało przekazane przez Ducha 
Świętego, od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa przez brata Jana 

na wyspie Patmos. Drodzy umiłowani, w Apokalipsie 1: 5-7 czytamy te 
słowa: „Do Tego, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów we 

własnej Krwi”. Alleluja dla Jego imienia. „I uczynił nas królami i kapłanami 
Bogu i Ojcu. Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 

Oto przychodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko, i ci, którzy Go przebili, 
i wszystkie pokolenia. ziemi będzie lamentować z jego powodu. Tak, Amen. 
" 

To jest początek tego cudownego i błogosławionego poselstwa, które 

zostało dane naszemu umiłowanemu apostołowi Janowi, kiedy cierpiał za 
słowo Boże i za świadectwo Jezusa Chrystusa. Jezus wiedział wszystko o 

swoim słudze, chociaż żył w niebie ponad pół wieku po swoim 
wniebowstąpieniu. Przyszedł i odwiedził umiłowanego apostoła, ucznia, 

który kochał Jezusa i opierał się na Jego łonie. Był teraz stary, ale był wierny 
zaufaniu, jakim obdarzył go Jezus. Tradycja mówi, że przeszedł przez 

straszne próby i cierpienia dla tej cennej Ewangelii, nawet gotowany w kotle 
z oliwą; ale niech będzie błogosławiony Bóg, oni nie mogli go zabić. A kiedy 
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zmęczyli się tym cennym posłańcem Ewangelii Ducha Świętego, który głosił 
im wiarę Jezusa, wygnali go na wyspę Patmos. A gdy był w Duchu w dzień 

Pański,nasz błogosławiony Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, naszego 
wielkiego Odkupiciela, przyszedł i dał mu to cudowne objawienie i 

przedstawił się Janowi jako: „Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem, 
powiedział Pan. który był i który ma nadejść Wszechmocny. " Alleluja. 

O umiłowani, Pan Jezus wie wszystko o naszych próbach i udrękach, 

ponieważ był mężem boleści i zaznajomionym z żalem. Całe jego życie było 
życiem w cierpieniu. Czytamy po hebrajsku. 5: 7,8, „Chociaż był synem, 

nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A będąc doskonałym, 

stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są posłuszni”. 
Błogosławcie naszego Boga. Wystarczy pomyśleć, że Jezus był Synem 

Bożym i wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; jednak był On 
postanowiony z góry przed założeniem świata, że miał umrzeć. Został 

zabity przed założeniem świata. W ten sposób Słowo Boże stało się ciałem 
i zamieszkało wśród ludzi, było kierowane przez ludzi i żyło na tym świecie. 

W wieku 33 lat spłacił dług na krzyżu Kalwarii. O umiłowani, jeśli 
spodziewamy się z Nim królować,musimy cierpieć z Nim - nie żeby ludzie 

byli chorzy, niezdrowi lub chodzili z powagą, ale musimy znosić wszystko i 
zachowywać wiarę Jezusa w naszych sercach. Nasze życie toczy się teraz z 

cierpiącym Chrystusem: i „jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale 
wiemy, że kiedy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 
takim, jakim jest”. Chwała Jezusowi. 

Po tym, jak Jezus się przedstawił, przekazał Janowi błogosławione orędzia 

do kościoła. Janowi pozwolono widzieć od początku ery kościoła aż do sądu 
Białego Tronu, ostatecznego upadku świata. Pozwolono mu zobaczyć 

zwycięzców. Pozwolono mu zobaczyć tysiącletnie panowanie z Jezusem w 
triumfie nad królestwami szatana; ujrzeć przemijanie starego świata, 

ujrzeć nowe niebiosa i nową ziemię, i Nowe Jeruzalem zstępujące od Boga 
z Nieba. Jan widział rzeczy przeszłe, obecne i przyszłe. Był świadkiem 

chwały i potęgi kościoła apostolskiego i widział upadek kościoła, a Bóg 
posłał go do kościoła z tym błogosławionym poselstwem; że powinna wrócić 
do swojej pierwszej miłości. 

Wizja Jezusa w Jego Kościele 

Najbardziej uderzającym fragmentem Pisma Świętego w pierwszym 
rozdziale jest to, że Janowi pozwolono zobaczyć Jezusa spacerującego 

wśród złotych świeczników, które reprezentują kościół. Chrystus jest dziś 
w swoim Kościele, aby napełniać mężczyzn i kobiety, leczyć ich ciała, 

ratować i uświęcać ich dusze oraz położyć palec na każdej złej i podłej 
rzeczy w kościele. Jego nagana jest skierowana przeciwko temu, ponieważ 

nienawidzi grzechu dzisiaj tak bardzo, jak kiedykolwiek czynił, kiedy chodził 
nad Jeziorem Galilejskim. Chwała Jego imieniu. Jezus nienawidzi nieczystej 
doktryny tak samo jak wtedy, gdy ganił faryzeuszy za ich nieczystą naukę. 
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Jan ujrzał Jezusa w Jego chwalebnym ciele. Cóż to była za święta scena: 
Syn Boży odziany w szatę sięgającą do stóp i przepasany złotym pasem 

wokół stóp. „Jego głowa i włosy były białe jak wełna, białe jak śnieg”. 
Alleluja. W naszym Zbawicielu nie ma nic oprócz czystości i świętości. A 

„Jego oczy były jak płomień ognia”. Chwała Jezusowi. „A jego stopy jak z 
pięknego mosiądzu, jakby płonęły w piecu. A jego głos jak szum wielu wód”, 
co przedstawia wielu ludzi. Chwała Boże. 

„A miał w swojej prawej ręce siedem gwiazd”. To reprezentuje sług Ducha 
Świętego. Jezus ma je w Swoich rękach, to znaczy, że dał im władzę 

głoszenia Ewangelii i władzę nad diabłami. Cały nasz autorytet i moc 

pochodzi od Jezusa. To takie słodkie, kiedy wiemy, że mamy władzę od 
Jezusa. Błogosławcie Jego święte imię. O umiłowani, kiedy wiemy, że Jezus 

Chrystus ma Swojego ministra w Swoich rękach, wiemy, że kaznodzieja 
jest żywym kaznodzieją. Chwała Jezusowi. Alleluja. Żywy pastor 

reprezentuje osobę zbawioną, uświęconą i napełnioną Duchem Świętym. 
Następnie to samo życie, ten sam autorytet, który obiecał Jezus, 
znajdziemy w jego życiu. 

„A z Jego ust wyszedł ostry obosieczny miecz, a oblicze Jego było jak słońce 
świeci w Jego sile”. Chwała Boża jaśniejąca przez błogosławionego 

Chrystusa. ”A kiedy Go ujrzałem, upadłem do Jego stóp jak martwy. I 

położył na mnie swoją prawicę, mówiąc do mnie: Nie bój się; Ja jestem 
pierwszy i ostatni. „Chwała Bogu, Jezus żyje, a ponieważ On żyje, każdy, 

kto przyjmuje Chrystusa, żyje w błogosławionym Duchu Świętym. Krew 
Jezusa Chrystusa daje życie, moc i ogień, radość, pokój, szczęście i wiara, 
Alleluja ku Jego imieniu. 

„Ja jestem tym, który żyje i umarł, a oto ja żyję na wieki”. Błogosławcie 
Jego święte imię. Chciał, aby Jan wiedział, że jest tym samym, który wisiał 

i krwawił, umarł i przelał Swoją drogocenną Krew na krzyżu Kalwarii, zszedł 
do grobu i zmartwychwstał. Powinno to uszczęśliwić całe grono ludu 

Chrystusa na całym świecie, wiedząc, że Jezus żyje na wieki. Alleluja dla 
Jego imienia. 

Następnie powiedział: „I miej klucze do piekła i śmierci”. Chwała Boże. Nic 
dziwnego, br. Dawid powiedział: „Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła 

się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Kiedy mamy Jezusa Chrystusa w 
naszych sercach, możemy użyć słowa i jest to dla nas pociechą, że wiemy, 
że przeszliśmy ze śmierci do życia. 

Następnie powiedział szczególnie Janowi: „Napisz to, co widziałeś, i co jest, 
i co będzie później”. 

Przesłanie do Kościoła w Efezie 
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Następnie przekazał mu orędzia do siedmiu kościołów. „A do anioła zboru 
w Efezie napisz:„ To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w Swojej 

prawej ręce, który chodzi pośród siedmiu złotych świeczników. ”Alleluja ku 
Jego imieniu. Efez był miastem Azji , całkiem komercyjne miasto, miasto 

bogactwa, wyrafinowania, kultury i wielkiej wiedzy. To tam głosił Jan i tam 
pracował Paweł. Wielu ludzi tam zostało zbawionych i ochrzczonych 

Duchem. Paweł był świadkiem wielkiej sceny w Efezie, głosił Ewangelię 
Syna Bożego i naukę o chrzcie Duchem Świętym, a 12 mężów po 

wysłuchaniu tej błogosławionej doktryny przyjęło chrzest wodny, a kiedy 
Paweł włożył na nich ręce, przyjęli chrzest z Ducha Świętego i mówił 

językami i prorokował.19: 6. Tak więc Efez był uprzywilejowanym 
miejscem, ale przesłanie zostało wysłane do niego i do wszystkich 

kościołów Azji. To jest prawdziwy obraz spojrzenia Pana Jezusa na kościół 
od początku jego istnienia i tak będzie do końca. Żyjemy u schyłku wieku 

pogan w okresie laodycejskim, kiedy kościół stał się tak samo formalny jak 
Laodycei. To przesłanie było najpierw skierowane do kościoła w Efezie. 

Znam Twoje uczynki 

Pan Jezus powiedział: „Znam twoje dzieła”. Bóg zna nasze uczynki, zna 

nasze serca. „I twój trud i cierpliwość, i jak nie możesz znieść tych, którzy 
są źli; i doświadczyłeś tych, którzy mówią, że są apostołami, a nie są, i 

znalazłeś ich kłamcami; i znosiłeś i masz cierpliwość, a dla Mojego na imię 
nie zemdlałem i nie zemdlałem. " Błogosławcie naszego Boga. To więcej, 

niż wiele dzisiejszych kościołów mogłoby otrzymać od Mistrza. Jezus 
pochwalił ich za to, co zrobili. Pochwalił ich za wierność. Nie jest podobny 

do mężczyzn. On zna nasze serca, nasze próby, nasze warunki. Ale niech 

Bóg błogosławi, On nie toleruje grzechu. On nienawidzi grzechu dzisiaj tak 
bardzo, jak kiedykolwiek. Jednak On nie przyszedł, aby nas zniszczyć lub 
potępić, ale aby nas szukać i zbawić. 

„Mimo wszystko mam coś przeciwko tobie, bo zostawiłeś swoją pierwszą 
miłość”. Pan nie chce, aby cokolwiek stanęło między nami a Nim. Oby 

każde drogocenne dziecko w tych czasach, które otrzymuje Ducha 
Świętego, nie popadło w odstępstwo, ale niech będzie płonącym i 

jaśniejącym światłem dla Boga, tak jak byliśmy, kiedy po raz pierwszy 
otrzymaliśmy chrzest Duchem Świętym. Bóg chce, abyśmy zachowali to 

samo namaszczenie, które otrzymaliśmy, i nie pozwolą, aby nic nas od 
Chrystusa oddzieliło. 

Skrucha 

Widzimy, że Jezus nadal głosi tę samą doktrynę o pokucie, którą głosił na 

ziemi. Aby położyć kres Bogu, On mówi: „Pamiętaj, skąd upadłeś i pokutuj 
i wykonuj pierwsze uczynki, bo inaczej przyjdę do ciebie szybko i usunę 

twój świecznik z jego miejsca, chyba że będziesz pokutował”. Drodzy 
umiłowani, jeśli w waszym życiu dzieje się coś złego, a Jezus ma na to swój 
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palec, porzućcie to, bo Jezus naprawdę jest dzisiaj w swoim Kościele. To 
jest dyspensa Ducha Świętego i On przekonuje ludzi o grzechu, 
sprawiedliwości i sądzie, a jeśli będziemy uczciwi, Bóg nas pobłogosławi. 

Do Kościoła dzisiaj 

Kiedy kościół lub misja stwierdzi, że moc Boża zaczyna odchodzić, powinni 

przyjść jako całość i wyznać, i pozwolić wszystkim zejść przed Boga, 
pokutować i modlić się do Boga, aż powróci dawny ogień, moc i miłość. 

Wiele razy Duch Święty opuści zgromadzenie, misję lub kościół, ponieważ 
pastor Go smuci, a czasami nie tylko pastor, ale całe ciało zaczyna 

obmawiać, szeptać, grzechotać lub wkradać się uprzedzenia i stronniczość, 

aż całość zostanie zepsuta i Jezus jest po prostu gotowy wypluć je ze 
Swoich ust. Ale, umiłowani, przejdźmy więc do drugiego rozdziału 

Objawienia i zobaczmy, co Jezus mówi do zgromadzenia. Spodziewa się, że 
Kościół, kiedy powróci na ziemię, będzie tak samo pełen ognia i mocy, jak 

i znaków, które za nim idą, jak wtedy, gdy zorganizował go w dniu 
Pięćdziesiątnicy.Błogosławcie Jego święte imię. Niech Bóg pomoże 

wszystkim Swoim drogim modlącym się dzieciom powrócić do dawnej mocy 
zielonoświątkowej, ognia i miłości. Kościół w tym czasie był straszny jak 

armia ze sztandarami. Pokonała każdą moc zła. Hipokryci nie mogli w nim 
pozostać dłużej niż Ananiasz i Safira. Bóg dał swemu ludowi tak wspaniałą 
miłość. 

Następnie przekazał orędzia do każdego kościoła, pokazując, że oczy 

Jezusa skierowane są na każdy kościół. Jego palec w tym dniu jest 
skierowany na każde serce, które nie jest miarą pełni świętości. Bóg chce 

świętego kościoła i oczyszczenia z niego wszystkiego, co złe - rozpusty i 
cudzołóstwa, dwóch żon, dwóch mężów, niepłacenia rachunków za zakupy 

spożywcze, za wodę, za meble, za węgiel, za gaz i wszystkie uczciwe 
rachunki. Bóg chce, aby Jego lud był prawdziwy i święty, i On będzie działał. 
Nic nie może przeszkodzić. Błogosławcie Jego święte imię. 

Dziękuję Bogu za to wspaniałe przesłanie dla kościoła, przesłanie z nieba, 

przekazane przez Jezusa, aby pokazać, że On jest w kościele, że 
rzeczywiście chodzi wśród złotych świeczników. Jest w niebie, ale dzięki 

mocy Ducha Świętego chodzi dziś w kościele. Nic nie może być ukryte przed 
Jego czystymi oczami. Chce, aby ludzie żyli najwyższym i najgłębszym 

poświęceniem się Jemu. Nie chce, aby ich miłość do Niego została 
podzielona. Ich pierwsza miłość jest do Niego. 

Nieczysta doktryna 

Widzimy, że w tych dniach wielu ludzi Chrystusa jest uwikłanych w nierząd 
duchowy, jak również fizyczny i cudzołóstwo. Mówią: „Chodźmy wszyscy 

razem; jeśli nie jesteśmy jednym w doktrynie, możemy być jednym w 

duchu”. Ale, drodzy, nie możemy wszyscy być jednym, jak tylko przez 
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słowo Boże. Mówi: „Ale to ty masz, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, 
których też nienawidzę”. Przypuszczam, że apostolski kościół w Efezie 

pozwolił ludziom, którzy nie nauczali prostej doktryny, nie byli solidni w 
słowie Bożym, pozostawać w społeczności z nimi; a Jezus widział, że 

odrobina kwasu zakwasiłaby całość, a Jego palec był prosto na tej 
nieczystej doktrynie. Musiało zostać usunięte z kościoła, inaczej On usunie 

światło i rozbije kościół. Kiedy stwierdzimy, że coś jest złe, wbrew 
Pismu,Nie obchodzi mnie, jakie to drogie, trzeba je usunąć. Nie możemy 

przyprowadzić Agaga do dzieci Izraela, ponieważ Bóg mówi, że musi 
umrzeć. Saul ocalił Agaga, co reprezentowało ratowanie siebie, cielesnej 

natury lub starego człowieka; ale Samuel powiedział, że Agag musi umrzeć, 
więc dobył miecza i zabił go. Cenne słowo Chrystusa, które jest mieczem 

Samuela, skazuje na śmierć wszelką cielesność i grzech. Chodzenie z 
Panem oznacza doskonałe posłuszeństwo. W tych ostatnich dniach jest 

wielu ludzi, którzy nie będą żyć według biblijnego zbawienia, zaryzykują. 

Ale niech Bóg pomoże każdemu, jeśli ich prawa ręka lub prawe oko obraża 
ich, by je od nich odrzucili. Lepiej jest wejść do życia w stanie okaleczenia, 

niż duszę i ciało wrzucić do ognia piekielnego.który reprezentował ocalenie 
siebie, cielesną naturę lub starego człowieka; ale Samuel powiedział, że 

Agag musi umrzeć, więc dobył miecza i zabił go. Cenne słowo Chrystusa, 
które jest mieczem Samuela, skazuje na śmierć wszelką cielesność i grzech. 

Chodzenie z Panem oznacza doskonałe posłuszeństwo. W tych ostatnich 
dniach jest wielu ludzi, którzy nie będą żyć według biblijnego zbawienia, 

zaryzykują. Ale niech Bóg pomoże każdemu, jeśli ich prawa ręka lub prawe 
oko obraża ich, by je od nich odrzucili. Lepiej jest wejść do życia w stanie 

okaleczenia, niż duszę i ciało wrzucić do ognia piekielnego.który 
reprezentował ocalenie siebie, cielesną naturę lub starego człowieka; ale 

Samuel powiedział, że Agag musi umrzeć, więc dobył miecza i zabił go. 
Cenne słowo Chrystusa, które jest mieczem Samuela, skazuje na śmierć 

wszelką cielesność i grzech. Chodzenie z Panem oznacza doskonałe 

posłuszeństwo. W tych ostatnich dniach jest wielu ludzi, którzy nie będą 
żyć według biblijnego zbawienia, zaryzykują. Ale niech Bóg pomoże 

każdemu, jeśli ich prawa ręka lub prawe oko obraża ich, by je od nich 
odrzucili. Lepiej jest wejść do życia w stanie okaleczenia, niż duszę i ciało 

wrzucić do ognia piekielnego.W tych ostatnich dniach jest wielu ludzi, 
którzy nie będą żyć według biblijnego zbawienia, zaryzykują. Ale niech Bóg 

pomoże każdemu, jeśli ich prawa ręka lub prawe oko obraża ich, by je od 
nich odrzucili. Lepiej jest wejść do życia w stanie okaleczenia, niż duszę i 

ciało wrzucić do ognia piekielnego.W tych ostatnich dniach jest wielu ludzi, 
którzy nie będą żyć według biblijnego zbawienia, zaryzykują. Ale niech Bóg 

pomoże każdemu, jeśli ich prawa ręka lub prawe oko obraża ich, by je od 
nich odrzucili. Lepiej jest wejść do życia w stanie okaleczenia, niż duszę i 
ciało wrzucić do ognia piekielnego. 

Pan mówi: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów; 

Zwycięzcy dam do jedzenia z drzewa życia, które jest w raju Bożym”. O 
umiłowani, jeśli spodziewamy się królować z Panem i Zbawicielem, Jezusem 
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Chrystusem, musimy zwyciężyć świat, ciało i diabła. Będzie wielu, którzy 
zostaną zbawieni, ale nie będą pełnymi zwycięzcami, którzy będą królować 

na tej ziemi z naszym Panem. Da nam moc do zwycięstwa, jeśli będziemy 
chcieli. Błogosławcie Jego święte imię. WJ. Seymour. 

 

CHINY MISJONARIUSZ OTRZYMUJE 
PENTECOST. 

Wyjeżdżając z Chin w październiku 1906 r., Poproszono mnie o zbadanie 
Ruchu Wiary Apostolskiej w Los Angeles, gdzie twierdzili, że manifestowali 

te same dary Ducha Świętego, co dawniej. (1Kor. 12: 8-10). Słyszałem 
takie sprzeczne informacje, że przez jakiś czas trzymałem się z daleka, ale 

chwała Bogu, On miał na mnie swoją rękę za ten wspaniały dar i nie 
spocznąłem, dopóki nie poszedłem, usłyszałem i zobaczyłem dla siebie. 

Minęło trochę czasu od początku pierwszego spotkania, aby wiedzieć, że 

pochodziło ono od Boga. A kiedy nadeszło wezwanie do ołtarza, poszedłem 
naprzód. 

Wcześniej prosiłem Boga, aby skierował swój wielki reflektor na moje serce 
i byłem zdumiony, widząc tak wiele światowości, duchowej dumy, 

próżności, nieszczerości, braku miłości, egoizmu i innych rzeczy. Kiedy 
siedem lat wcześniej wyjeżdżałem na zagraniczne pole, myślałem, że 

umarłem za wszystko; ale kiedy Duch zaczął zajmować się mną, 
przygotowując mnie na pełnię Ducha, stwierdziłem, że jestem bardzo żywy, 

w rzeczywistości ledwie zacząłem umierać dla siebie. Chociaż Pan dał mi 
cudowne zwycięstwa w moim życiu i to, co uważałem za chrzest Duchem, 

to jednak kiedy Bóg zaczął mnie badać jak nigdy wcześniej, musiałem 
wyznać, że nigdy nie byłem nawet uświęcony. 

Nauczono mnie teorii tłumienia i od czasu do czasu „starzec” pojawiał się w 
mniejszym lub większym stopniu; czasami ostre słowa nie uciekały, ale 

czułem, jak w środku kipi. Ale Bóg pokazał mi, że Jego słowo oznaczało 
dokładnie to, co mówiło, że zostało dokonane zaopatrzenie w pojednanie - 

nie tylko za nasze grzechy, ale także za nasz grzech, starą naturę Adama. 
(Rzym. 6: 6, 18, 22). Jakże się radowałem, że w końcu pragnienie mojego 

serca, by uwolnić się od tego, co powstrzymywało mnie od całkowitego 
uwolnienia się od grzechu, zostało zaspokojone. Szukałem chrztu Duchem 

trzy razy, kiedy Pan powiedział mi, że muszę zostać uświęcony, zanim Duch 
będzie mógł w pełni opanować moje ciało. W ten sam sposób uczniowie 

zostali uświęceni, zanim Chrystus ich opuścił (Jan 17:17, 19), aby byli 
gotowi do chrztu w Duchu. 

Po tym, jak niektórzy święci pomodlili się za mnie, jeden z nich zapytał 
mnie, czy mam świadectwo Ducha o moim uświęceniu według Hebr. 10:14, 
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15. Przez kilka lat temu Duch nauczał mnie, jak prowadzić „krótkie 
rachunki” przed Panem i nie było już nic do zrobienia na drodze restytucji; 

a złożywszy wszystko na ołtarzu, wiedziałem, że spełniłem ten warunek i 
że Bóg wypełnił Swoją obietnicę; chociaż nie było innego uczucia niż 

pewność, że Bóg wykonał tę pracę dzięki Swojemu Słowu. Wtedy zacząłem 
głośno wielbić Boga, a po kilku minutach zostałem zalany falami chwały, a 

Duch śpiewał przeze mnie chwałę Bogu. Oprócz tego świadectwa Ducha 
było także świadectwo owoców; bo pod jakąkolwiek prowokacją nie ma 
powstania, bo nie ma co powstać. Chwała Jezusowi. 

Kiedy byłem uświęcony, byłam przepełniona taką chwałą, że byłam pewna, 

że to chrzest, który nie nastąpił przez trzy tygodnie. W międzyczasie moc 
spoczywała na mnie prawie bez przerwy, czasami leżąc pod nią godzinami, 
podczas gdy poświęcałem się Bogu, jak nigdy dotąd. 

W końcu po prawdziwym wymarciu, jak nigdy nie marzyłem, że może być 
możliwe na ziemi, w górnym pokoju w Azusa Mission obietnica Ojca stała 

się dla mnie realna i zostałem obciążony mocą Bożą, a moja dusza została 
zalana. z chwałą. Duch chwalił Boga. Chwała Jezusowi. Dał mi 
doświadczenia biblijne, mówiąc przeze mnie innymi językami. 

Pan pokazał mi, że krzyż będzie dla mnie znaczył to, czego nigdy wcześniej 
nie znaczył. Pewnego ranka Duch zajął się mną, śpiewając przeze mnie- 

„Czy Jezus musi sam dźwigać krzyż, 
a cały świat odejdzie wolny: 

Nie, jest krzyż dla każdego, 
I jest jeden dla mnie”. 

Ostatnia linijka po prostu zdawała się wypalać moją duszę, powtarzając ją 

w kółko. Czasami Duch śpiewał wers, a potem szlochał. Chociaż płakałem i 
cierpiałem na duszy, wszystko było w Duchu. 

Życie Jezusa minęło przede mną i zapytał mnie, czy jestem gotów 
naśladować Jezusa, żyjąc całkowicie dla Niego, służąc innym. Wydawało mi 

się, że wiedziałem coś o tym, co to oznacza w Chinach; ale teraz głoszenie 

wiecznej Ewangelii z mocą i demonstracją Ducha oraz prawdziwie 
wychodzenie na drogę wiary i służenie dniem i nocą, czasami głodnym 

rzeszom w obliczu zaciekłego sprzeciwu, oznaczało o wiele więcej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Ale On pozwolił mi powiedzieć: „Z Twojej łaski 
poniosę ten krzyż”. 

Następna scena pojawiła się przede mną, gdy Duch ponownie zaśpiewał: 
„Czy Jezus musi sam dźwigać krzyż?”. I zdawał się mówić: „Twoi przyjaciele 

cię opuszczą, twoja własna rodzina cię źle zrozumie, zostaniesz nazwany 
fanatykiem, szalonym; czy jesteś gotów nieść ten krzyż?”. Znowu 
odpowiedziałem: „Z łaski Twojej zrobię to”. 
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Nastąpiła wtedy scena ukrzyżowania i wydawało mi się, że serce pęknie mi 
ze smutku i mogłem tylko czekać w ciszy. Wtedy powiedziałem: „Panie, 

gdyby to miało być ścięte, mógłbym; ale” - nie mogłem iść dalej. Później 
tego dnia Pan przemówił do mnie ponownie, ponieważ byłem pod mocą. 

Wydawało się, że chciałbym prawie zginąłem w udręce duszy. Byłem 
nieświadomy wszystkich pracowników wokół mnie. Wydawało się, że sam 

Jezus stał obok, patrząc na mnie z góry. Mogłem tylko powiedzieć: „Jezu, 
Jezu, Jezu, chcę, chcę, chcę . „Jego obietnica dotarła do mnie tak wyraźnie, 

jak gdyby brzmiała głośno:„ Wystarczy ci mojej łaski. ”I w mgnieniu oka 
dał mi do zrozumienia tajemnicy wytrwałości męczenników, którzy zostali 

spaleni na stosie chwałą. nieba na ich twarzach i pozornie wolnych od bólu. 
I pozwolił mi powiedzieć: „Tak,Panie, Twoja łaska wystarczy. " 

Wtedy Duch zaczął radośnie śpiewać, powtarzając w kółko ostatnią linijkę, 
aż prawie ujrzałem koronę: 

„Niosę konsekrowany krzyż 

Dopóki Chrystus mnie nie uwolni. 
A potem idź do domu, aby nosić koronę, 

Bo korona jest dla mnie”. 

Podsumowując, chrzest w Duchu oznacza dla mnie to, o czym nigdy nie 

marzyłem, że może po tej stronie Nieba: zwycięstwo, chwała w mojej 
duszy, doskonały pokój, odpoczynek, wolność, bliskość Chrystusa, śmierć 

dla tego starego świata i moc w świadczeniu. Chwała Jego imieniu na wieki 
wieków! 

—Antoinette Moomau, Eustice, Nebr. 

 

Powinniśmy cieszyć się doskonałym zdrowiem dzięki zadośćuczynieniu 
Jezusa. 

 

Źródłem wody, która tryska w was do życia wiecznego, jest Duch, a jej 

owocem jest miłość. Ta miłość nawadnia twoją duszę i wszystkich innych, 
z którymi się stykasz. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM. 
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Nie ma różnicy w jakości między chrztem Duchem Świętym a 
uświęceniem. Oboje są świętością. Uświęcenie to Pan Jezus Chrystus 

ukoronowany w twoim sercu, a chrzest Duchem Świętym jest Jego mocą 
nad tobą. To wszystko jest świętością. To sprawia, że jesteś bardziej 

podobny do Jezusa. To Jezus w usprawiedliwieniu, Jezus w uświęceniu i 
Jezus w chrzcie Duchem Świętym. Jeśli podążamy za Jezusem, nigdy nie 
będziemy mieć innego ducha, jak tylko Ducha świętości. 

    * * *     

Każdy, kto zostaje uświęcony i oczyszczony przez krew, ma doskonały 

związek z Panem Jezusem Chrystusem. Chrzest Duchem Świętym nie 
oczyszcza i nie uwalnia od grzechu, ale jest drogocenną Krwią Jezusa 
Chrystusa. Wtedy Duch spada w odpowiedzi na Krew. 

    * * *     

Każdy mężczyzna lub kobieta, który zostaje uświęcony, otrzymuje 

świadectwo Ducha. Ale kiedy wchodzisz do Miejsca Najświętszego, 
otrzymujesz wielką chwałę Szekiny i rozszczepione języki ognia, i mówisz 
tak, jak mówi Duch, a słup ognia prowadzi cię każdego dnia twojego życia. 

    * * *     

Za każdym, kto otrzyma tego błogosławionego Ducha Świętego, pójdą 

znaki. Języki nie są dowodem zbawienia, ale jednym ze znaków, które 
towarzyszą każdemu napełnionemu Duchem mężczyznom i 

kobietom. Widzimy, że ludzie, którzy dzisiaj dużo mówią o Jezusie, są 
ludźmi, którym błogosławiony Duch Święty daje moc. Czas na pracę ciała 
dobiegł końca. 

    * * *     

Kiedy Duch Święty przychodzi, napełnia cię miłością, radością i 

satysfakcją. Masz coś, kiedy masz chrzest Duchem Świętym. Masz 
Go. Ludzie szukają błogosławieństw, ale jeśli zdobędziesz Błogosławionego, 

masz Go cały czas. Chcesz nie tylko błogosławieństwa, ale Ducha 
Świętego. Kiedy zejdzie, zachowa ogień w twoim sercu. On jest osobą, 
przychodzi, aby prowadzić i prowadzić do całej prawdy. 

    * * *     

Chrzest Duchem to napełnienie osobowego Ducha Świętego, który jest 

zadatkiem Ducha. Następnie Bóg daje nam upoważnienie do wykonania tej 
samej pracy, którą wykonał Jezus. Widzimy, że tam, gdzie mężczyźni i 

kobiety otrzymali ten chrzest w Duchu, zachodzi przebudzenie, podobnie 
jak w dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie oznacza chrzest Duchem Świętym - 
ciągłe przebudzenie. 
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    * * *     

Kiedy otrzymujesz chrzest, masz w swojej duszy ulicę zwaną Ulicą 
Dziękczynienia, a także ulicę Amen i Ulicę Chwały. Dziękczynienie i głos 

melodii jest w twojej duszy. Kiedy Duch Święty przychodzi, przychodzi, 
śpiewa, głosi i mówi. Dzieje się tak, ponieważ Kościół wydał na świat 

„dziecko męskie”. Następnie dochodzimy do doskonałości, zapominając o 
tym, co jest za nami i pchamy się naprzód do tego, co jest wcześniej. 

    * * *     

Pan Bóg mówi, że uczyni was świadkami aż po krańce ziemi. Kiedy posłał 
swoich uczniów do zaginionych plemion Izraela, posłał ich do tych, którzy 

mówili po grecku i hebrajsku. Nie potrzebowali języków narodów. Ale kiedy 
wysłał ich po Pięćdziesiątnicy, dał im polecenie: „Idźcie na cały świat i 

głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. I widzimy, że pierwszy zbór, do 
którego głosili po przyjęciu chrztu Duchem Świętym, miał siedemnaście 

narodowości, które bez zamieszania słuchały Ewangelii w swoim języku. 

(Dzieje Apostolskie 2: 9-11). On robi to samo dzisiaj, zmuszając ludzi do 
wiary, że On jest ten sam wczoraj i na wieki. Kiedy Bóg dokonał cudu na 

oczach tych ludzi, oczywiście zostali skazani.Tak więc dzisiaj, kiedy ta 
Ewangelia jest głoszona w mocy Ducha, a za nią idą znaki, ludzie wypadną 

pod potężną mocą Boga i powstaną i powiedzą, że Bóg jest w tobie z 
prawdą. Ta Ewangelia ma moc. Chwała Boże. 

    * * *     

Bóg Pięćdziesiątnicy nigdy nie stracił żadnej mocy. On dzisiaj chrzci 
mężczyzn i kobiety Duchem Świętym, tak jak robił to 1900 lat temu. Każdy 

pracownik, który ma stanąć w obronie Chrystusa, powinien otrzymać 
chrzest Duchem Świętym i ogniem. To jest dla ciebie, gdy tylko ujrzysz to 
na światło dzienne. 

    * * *     

Miej oczy na Jezusie, a nie na manifestacjach, nie starając się uzyskać 

czegoś wielkiego bardziej niż ktoś inny. Pan Bóg chce, abyś był tak pokorny 
jak dziecko, oczekując, że On napełni cię większą mocą i Bogiem. Jeśli 

spojrzysz na manifestacje i znaki, możesz zostać sfałszowany, ale to, czego 
chcesz, to więcej świętości, więcej Boga. 

    * * *     

Duch Święty jest na świecie, odkąd Bóg go stworzył, gdyż w Księdze 
Rodzaju 1: 2 czytamy: „A Duch Boży unosił się nad wodami”. Ten cenny 

Duch był z Enochem, był z Eliaszem, był z Danielem, był z kapłanami i 
prorokami Boga, a oni mówili tak, jak byli poruszani przez Ducha Świętego. 

Uczniowie Jezusa znali Ducha Świętego, ponieważ byli obecni w Jego 
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obecności, kiedy zostali wysłani na misję, ponieważ Jezus sam dał im moc 
wypędzania demonów, uzdrawiania chorych i wskrzeszania umarłych. Duch 

spoczywał na nich ze względu na szczególne dzieło, ale Go nie było w nich, 
gdyż Jezus rzekł do nich: „Nawet Ducha prawdy, którego świat nie może 

przyjąć, ponieważ Go nie widzi, ani Go nie zna, ale wy Go znacie. Mieszka 
z wami i będzie w was. " (Jana 14:17.Ale kiedy Jezus Chrystus zajął swoje 

miejsce w niebie po prawicy Boga, wylał swego Ducha i dał nam kolejnego 
Pocieszyciela, aby pozostał z nami na zawsze, aby nas wzmocnił i 
poprowadził do całej prawdy. 

    * * *     

Duch Święty rozmawia z nami jak towarzysz, ponieważ jest towarzyszem. 

Jezus był Pocieszycielem Swoich uczniów, kiedy był tutaj w ciele; ale On 
powiedział, kiedy odchodził: „Będę prosić Ojca, a On da wam innego 

Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. * * * Dobrze wam jest, abym 
odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, ale jeśli 

odejdę, poślę go do was. Gdy przyjdzie Duch prawdy, wprowadzi was we 
wszelką prawdę ”. Nadszedł dzień, w którym miał zamieszkać w sercach 

mężczyzn i kobiet, był to dzień Pięćdziesiątnicy. Przyszedł, aby zamieszkać. 
On jest trwałym Pocieszycielem. Chwała Bogu, przyszedł i wziął swój dom 

w naszych sercach. Każdy może otrzymać osobistego Ducha Świętego do 

swojego serca, ponieważ On mówi: „Wyleję Ducha Mojego na wszelkie 
ciało”. 

    * * *     

Chrzest Duchem Świętym przychodzi na uświęcone, oczyszczone życie. Po 

oczyszczeniu i uświęceniu naczynia jest ono gotowe do użytku 

Mistrza. Błogosławcie Jego święte imię. „Jeśli więc człowiek oczyści się z 
tego, będzie naczyniem ku czci, uświęconym i odpowiednim do użytku 

Mistrza, przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła”. (2 Tym. 2:21). 
Szukając tego chrztu, jeśli zdasz sobie sprawę, że jesteś uświęcony i 

oczyszczony Krwią Chrystusa i czekasz przed Nim na wylanie Ducha 
Świętego w dziękczynieniu i wierze, On przyjdzie i wypełnij Jego świątynię 

od stóp do głów. Ten Duch Święty jest miłością, mocą, radością, 
błogosławieństwem, mądrością i świętością. On cię poprowadzi i otworzy 
przed tobą Pisma. 

    * * *     

Najwspanialszą rzeczą, jaką mężczyzna lub kobieta może otrzymać po 

uświęceniu, jest wylanie Ducha Świętego w ich sercu. On jest ogniem i 
rzekami zbawienia w waszej głębi. Izajasz prorokował, mówiąc o Duchu 

Świętym jako o potopach wody: „Wyleję wodę na spragnionego i wyleje na 
suchą ziemię; wyleję Ducha Mojego na ich potomstwo i Moje 

błogosławieństwo na potomstwo twoje”. (Izajasz 44: 3). „Dopóki nie 
zostanie wylany na nas Duch z wysokości, a pustynia stanie się owocnym 
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polem, a urodzajne pole za las”. (Izajasz 32:15) Alleluja! O, tak słodkie i 
cenne jest przyjęcie tego wszechmocnego chrztu Duchem Świętym w 

naszych duszach. „Zstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak deszcze, które 
nawadniają ziemię. Za jego dni sprawiedliwi zakwitną;i obfitość pokoju, jak 
długo trwa księżyc ”(Ps. 72: 6, 7). 

 

JEZUSIE, JAK SŁODKIE IMIĘ! 

„Jezu, och, jakie to słodkie imię! 
Jezu, codziennie to samo, 

Jezu, niech wszyscy święci głoszą 

Jego godną chwałę na wieki…” 

to piękny hymn, który święci śpiewali przez trzy godziny tej nocy, kiedy 
przyjąłem chrzest (15 czerwca, około godziny 12). 

Och, chwalcie imię Jezusa! Śpiewałem ją, aż Drogocenny Duch Święty wziął 

mój język i przemówił w swoim imieniu. Och, jak cudownie, och, jak 

cudownie. Och, chwalcie Boga za Jego cudowną miłość! Chciałbym móc ci 
opisać, czym jest dla mnie Jezus. Och, myślałem, że umiem Go kochać 

wcześniej, myślałem, że Go znam, ale nigdy w taki sposób, jak teraz. Och, 
obcowanie z Bogiem jest takie słodkie. Po prostu czekam przed Nim godzinę 

i pozwalam Mu rozmawiać ze mną. Po prostu nie mogę tego powiedzieć. 
Nie ma słów w języku angielskim, które mogłyby opisać, kim jest dla mnie 

Jezus. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, ponieważ mam zbyt ograniczony 
czas, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. 

Pierwsze namaszczenie otrzymałem 15 maja. Przez namaszczenie mam na 

myśli pierwsze uczucie Ducha Świętego w sobie. Dowiesz się, kiedy zacznie 

działać. Po prostu przejął kontrolę nad moimi kończynami i głową. Och, nie 
potrafię tego opisać. Musisz spróbować i zobaczyć, musisz mieć to 

błogosławione doświadczenie. Nie pozwól, aby cokolwiek przeszkadzało. 
Kilka dni później otrzymałem kolejne namaszczenie. Wtedy prawie każdego 

dnia odczuwałem w sobie moc, aż do przyjęcia chrztu. Około 20 maja 
otrzymałem cudowne namaszczenie i wierzę, że wtedy przyjąłbym chrzest, 

gdybym właśnie wiedział, jak przez wiarę trzymać się Boga i strofować 
diabła. Och, tak bardzo próbował mnie z tego oszukać. Potem trochę się 

zniechęciłem, bo czułem, że wykonałem swoją część. Wiedziałem, że 
jestem uświęcony i gotowy do chrztu, i nie mogłem zrozumieć, dlaczego go 

nie dostałem. Myślałem, że święci powinni więcej się za mnie modlić,ale 
musiałem umrzeć dla świętych. Pomyślałem, że powinienem się pospieszyć 

i dostać to, abyście ty i inni drodzy bylibyście zachęceni, myśleliście, że 
będziecie się zastanawiać, dlaczego nie dostałem tego wcześniej. Ale 

chwała Bogu, On pokazał mi, że muszę umrzeć dla wszystkich opinii ludzi, 
więc chwalcie Go, umarłem przez to. 
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Następnie pokazał mi Słowo, które: „Gdy wypełnicie całą wolę Bożą, 
będziecie potrzebować cierpliwości, abyście otrzymali obietnicę”. Czułem, 

że tego potrzebuję, bo byłem niespokojny. Och, po prostu musimy umrzeć 
za wszystko i za wszystkich i nie widzieć nikogo oprócz Jezusa. Chwalcie 

Jego drogie imię! Jakże błogosławione jest dotarcie do miejsca, w którym 
tylko Go widzimy. 

Cóż, Pan pokazał ludziom ulicy Azusa, że mają mieć obóz, więc wyszli 1 

czerwca. Panna Johnson i ja wynajęliśmy namiot i też przyjechaliśmy. Przez 
cały ten czas wiedziałem, że Pan jest ze mną, a także wiedziałem, że stary 

diabeł ze wszystkimi siłami piekła próbuje mnie oszukać z 

błogosławieństwa. Przedstawił mi wszystko, co tylko można sobie 
wyobrazić, ale chwała Bogu! Przeprowadził mnie przez coś więcej niż 

zwycięzcę. Mówię to tylko dla twojej zachęty. Pamiętaj, kiedy Pan działa, 
diabeł również działa, ale kiedy szatan coś ci przedstawia, po prostu 
powiedz mu, że jesteś pod krwią. Po prostu błagaj o krew, a on ucieknie. 

11 lipca, przed pójściem na spotkanie, miałem błogosławiony czas na 
rozmowę z Panem i po prostu byłem pewien, że się przedostanę. Poszedł 

do ołtarza; moc Boża spoczywała na mnie, ale słyszałem, jak panna 
Johnson mówiła: „Alleluja!” tuż obok mnie, a to było tak nienaturalne dla 

cichej panny Johnson, że nie mogłem przestać myśleć, że musi się 

przedostać, więc spojrzałem na nią. Była pod mocą i, niech Bóg błogosławi, 
przeszła przez to. Miałem wspaniałe doświadczenie. Zarówno śpiewali, jak 

i mówili językami. Och, cieszyłem się, że się przedostała. Teraz, tylko 
słowo, pamiętaj, kiedy moc Boża jest nad tobą, nawet myśl zakłóci działanie 

Ducha. Och, tak łatwo Go zasmucać. Tak więc, kiedy Duch Święty działa, 
miej oczy skupione na Jezusie, a kiedy diabeł przedstawi jakąś myśl, po 
prostu zgrom go i błagaj o krew. 

Następnej nocy byłem pod mocą i prawie przemówiłem, ale do pokoju 
wszedł ktoś, kto nie czuł się dobrze w stosunku do siostry, która modliła się 

za mnie, a Duch był tak zasmucony we mnie, że po prostu płakałem i 

płakałem. Nie ja, ale Duch zasmucił się. Och, taki smutek, był rozdzierający 
serce. Och, jak ostrożni powinni być ludzie, aby nie zasmucać Ducha 

Świętego. Zanim przejdę dalej, muszę wam powiedzieć, że kiedy 
poszedłem tej nocy do ołtarza, Duch zaczął potrząsać moją głową, potem 

moim ciałem i stopniowo i delikatnie kładł mnie z podłogi. Duch zrobił to 
trzy razy. Czasami trzęsło się całym moim ciałem i cały czas byłem 

doskonale świadomy, ale myślałem o Chrystusie, wiedziałem, że On 
zmierza we mnie. 

Następnego ranka (po wspomnianej nocy) poszedłem na spotkanie 

modlitewne o ósmej godzinie i podczas modlitwy spadła na mnie moc, Duch 

ponownie położył mnie na podłodze i byłem tam od 8:45 do O czwartej po 
południu, na moich plecach, Bóg idzie ze mną. Neale był martwy i usunięty 

z drogi. To była świątynia Ducha Świętego, a On zmierzał. To było w dużym 
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tabernakulum. Odprawili nabożeństwo o 10:30 i trwały do 12:30 lub 1:00, 
a następnie ponownie od 2:30 do 5:00. Cóż, chwała Bogu! Byłem po prostu 

pokryty słomą, ale nigdy się nie zastanawiałem, szukałem chrztu. Byłem 
stracony dla ludzi, słomy i wszystkiego innego. Cóż, niech Bóg błogosławi i 

włoży prawdziwy głód w twoją duszę, kiedy to czytasz. Ktoś wstał i 
zaśpiewał hymn (na ciele), to znaczy o sobie samym:i to tak zasmuciło 

Ducha we mnie, że ponownie dałem upust gorzkim łzom. Och, miałem 
smutek w moim życiu, ale najgłębszy był wtedy, gdy Duch Święty był we 

mnie zasmucony. Pomyśleć o tym, że sam Bóg jest wewnątrz, ma swoją 
drogę, a potem ktoś pełen siebie wstaje, mówi i smuci Ducha do tego 

stopnia, że odchodzi. Smutny? Och, nie mogę znaleźć słów, żeby to wyrazić, 
ale jak to nauczyło mnie ostrożnego chodzenia, mówienia tylko tak, jak On 

daje mi mowę. Wolałbym raczej stracić życie niż zasmucić Ducha Świętego 
w kimkolwiek. Ale chociaż cierpiałem z tego powodu, po prostu wzbudził we 

mnie taką pogardę dla tego starego życia, tego własnego życia. Och, jaka 

to straszna rzecz. Jak mamy chodzić i mówić tylko tak, jak prowadzi Duch, 
inaczej zasmucamy Ducha.ale najgłębszy smutek był, kiedy Duch Święty 

był we mnie zasmucony. Pomyśleć o tym, że sam Bóg jest wewnątrz, ma 
swoją drogę, a potem ktoś pełen siebie wstaje, mówi i smuci Ducha do tego 

stopnia, że odchodzi. Smutny? Och, nie mogę znaleźć słów, żeby to wyrazić, 
ale jak to nauczyło mnie ostrożnego chodzenia, mówienia tylko tak, jak On 

daje mi mowę. Wolałbym raczej stracić życie niż zasmucić Ducha Świętego 
w kimkolwiek. Ale chociaż cierpiałem z tego powodu, po prostu wzbudził we 

mnie taką pogardę dla tego starego życia, tego własnego życia. Och, jaka 
to straszna rzecz. Jak mamy chodzić i mówić tylko tak, jak prowadzi Duch, 

inaczej zasmucamy Ducha.ale najgłębszy smutek był, kiedy Duch Święty 
był we mnie zasmucony. Pomyśleć, że sam Bóg jest w środku, ma swoją 

drogę, a potem ktoś pełen siebie wstaje, mówi i smuci Ducha do tego 
stopnia, że odchodzi. Smutny? Och, nie mogę znaleźć słów, żeby to wyrazić, 

ale jak to nauczyło mnie ostrożnego chodzenia, mówienia tylko tak, jak On 

daje mi mowę. Wolałbym raczej stracić życie niż zasmucić Ducha Świętego 
w kimkolwiek. Ale chociaż cierpiałem z tego powodu, po prostu wzbudził we 

mnie taką pogardę dla tego starego życia, tego własnego życia. Och, jaka 
to straszna rzecz. Jak mamy chodzić i mówić tylko tak, jak prowadzi Duch, 

inaczej zasmucamy Ducha.mając swoją drogę, a potem ktoś pełen siebie, 
wstający, rozmawiający i zasmucający Ducha do tego stopnia, że odchodzi. 

Smutny? Och, nie mogę znaleźć słów, żeby to wyrazić, ale jak to nauczyło 
mnie ostrożnego chodzenia, mówienia tylko tak, jak On daje mi mowę. 

Wolałbym raczej stracić życie niż zasmucić Ducha Świętego w kimkolwiek. 
Ale chociaż cierpiałem z tego powodu, po prostu wzbudził we mnie taką 

pogardę dla tego starego życia, tego własnego życia. Och, jaka to straszna 
rzecz. Jak mamy chodzić i mówić tylko tak, jak prowadzi Duch, inaczej 

zasmucamy Ducha.mając swoją drogę, a potem ktoś pełen siebie, 
wstający, rozmawiający i zasmucający Ducha do tego stopnia, że odchodzi. 

Smutny? Och, nie mogę znaleźć słów, żeby to wyrazić, ale jak to nauczyło 

mnie ostrożnego chodzenia, mówienia tylko tak, jak On daje mi mowę. 
Wolałbym raczej stracić życie niż zasmucić Ducha Świętego w kimkolwiek. 
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Ale chociaż cierpiałem z tego powodu, po prostu wzbudził we mnie taką 
pogardę dla tego starego życia, tego własnego życia. Och, jaka to straszna 

rzecz. Jak mamy chodzić i mówić tylko tak, jak prowadzi Duch, inaczej 
zasmucamy Ducha.co to za straszna rzecz. Jak mamy chodzić i mówić tylko 

tak, jak prowadzi Duch, inaczej zasmucamy Ducha.co to za straszna rzecz. 
Jak mamy chodzić i mówić tylko tak, jak prowadzi Duch, inaczej 
zasmucamy Ducha. 

Cóż, zajęłoby dużo czasu, zanim opowiedziałbym ci, jak diabeł próbował 
mnie z tego oszukać. Następnej nocy Duch znów był zasmucony, ale chwała 

Bogu! w piątek wieczorem odniosłem zwycięstwo i około godziny 12 

przyjąłem chrzest Duchem Świętym i ogniem. Duch, który tak często był 
zasmucony, poczułem się bardzo smutny, a kiedy siedziałem w 

tabernakulum tej nocy, Pan spojrzał na mnie z litością i przyprowadził do 
mnie drogą siostrę (która była napełniona Duchem Świętym) a ona po 

prostu zarzuciła mi ramię z taką litością i czułym miłosierdziem. To nie ona, 
ale Duch Święty wewnątrz tego przewodnictwa. Była przy ołtarzu, a nasz 

Ojciec, chwaląc Jego drogie imię, powiedział jej, żeby poszła do mnie. Och, 
jak bardzo Go kocham, jak miło jest wiedzieć, jak On nas kocha, jak nam 

lituje się nad nami i jak jest gotowy i chętny, aby nas pocieszyć. Gdy tylko 
przyszła, stary diabeł powiedział: "Nie dotrzesz tam dziś wieczorem. 

”Powiedziałem:„ Jezu, patrzę na Ciebie ”, a kiedy spojrzałem na Niego, 
przyniósł mi ten słodki i piękny hymn:„ Jezu, och, jakie słodkie Imię ”itd. 

Zacząłem ją śpiewać, a święci, którzy tam byli, połączyli się, i och, chwalcie 
Jego imię! To był tylko Jezus, którego widziałem. Ta część jest tak święta, 

tak święta, że wiem, że słowa nie zdołają tego przekazać wam. Śpiewałem 

tak długo, aż wydawało mi się, że jestem uniesiony w niebiańską atmosferę. 
Piękna nuta wydawała mi się niebiańskim chórem, gdy byłem niesiony w 

górę, w górę. Och, jak cudownie! Wydawało się, że jestem małym 
dzieckiem, Prowadząc mnie dalej i dalej, powiedziałem: „Tak, pójdę z Tobą 

na całość.” Pokazał mi kołek. Powiedziałem „Tak.” Pomyślałem, że to będzie 
łatwe, bo On stał prosto przy moim boku i poczułem… O!Po prostu nie mogę 

ci powiedzieć, jakie słodkie zaufanie do Niego miałem. Pokazał mi 
zagraniczne pole, pokazał mi dom itp. I wydawało się, że jestem 

zadowolony z robienia wszystkiego, bo On cały czas miał moją rękę. 
Chwalcie Jego drogocenne imię! Powiedziałem: „Tak, Jezu, tak”, a nawet 

powiedziałem: „Chcę, żebyś mówił za mnie” i wtedy mówiłem w innym 
języku. Czuję, że zawodzę, kiedy próbuję to napisać. Słowa nie mogą tego 

wyrazić. Wspaniale! Wspaniale! Mówił przez mnie przez jakiś czas. 
Pamiętaj, byłem cały czas świadomy, ale rozmawialiśmy z Jezusem. Świat 

został odcięty, jaźń została odcięta, a ja zagubiłem się w 

Bogu.Powiedziałem: „Tak, Jezu, tak”, a nawet powiedziałem: „Chcę, żebyś 
mówił za mnie” i wtedy mówiłem w innym języku. Czuję, że zawodzę, kiedy 

próbuję to napisać. Słowa nie mogą tego wyrazić. Wspaniale! Wspaniale! 
Mówił przez mnie przez jakiś czas. Pamiętaj, byłem cały czas świadomy, ale 

rozmawialiśmy z Jezusem. Świat został odcięty, jaźń została odcięta, a ja 
zagubiłem się w Bogu.Powiedziałem: „Tak, Jezu, tak”, a nawet 
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powiedziałem: „Chcę, żebyś mówił za mnie” i wtedy mówiłem w innym 
języku. Czuję, że zawodzę, kiedy próbuję to napisać. Słowa nie mogą tego 

wyrazić. Wspaniale! Wspaniale! Mówił przez mnie przez jakiś czas. 
Pamiętaj, byłem cały czas świadomy, ale rozmawialiśmy z Jezusem. Świat 
został odcięty, jaźń została odcięta, a ja zagubiłem się w Bogu. 

Och, jak cudownie jest pozwolić Bogu uwięzić każdą myśl, nie tylko myśli, 
ale także ciało. Chwalcie Jego święte imię! Moje ciało trzęsło się przez 

większość czasu, a ręce szły szybko. Zaśpiewałem tylko refren: „Jezu, och, 
jakie słodkie imię!” i święci śpiewali ją cały czas; ale straciłem z oczu 

świętych. Słyszałem napięcie i wydawało mi się, że niebiański gospodarz 

pomaga mi unieść się w górę. Wychwalać Boga! Wychwalać Boga! To było 
najwspanialsze doświadczenie w moim życiu. Och, jak ktokolwiek mógł 

wątpić w Boga? Modlę się, aby Bóg wkrótce udzielił ci chrztu. Szukajcie 
szczerze. Niech żadna ziemska troska nie oderwie cię od cudownego daru 
Bożego. 

- (List napisany przez pannę Marthę Neale do przyjaciółki. Został nieco 
zmieniony w celu publikacji.) - Dobre wieści. 

 

ŚWIADECTWO ROZWOJU. 

„Nigdy nie byłem tak zdeterminowany, jak teraz, aby stać w całej pełni tej 
wielkiej Ewangelii. O moje życie jest w Jego rękach, aby czynić ze mną to, 

co On zechce. Mogę powiedzieć z głębi serca, że moje życie nie jest dla 
mnie drogie ; i jest coś w mojej duszy, co mówi: 

„Chociaż ziemia i piekło stoją w opozycji, 

Jehowa jest potężniejszy niż moi wrogowie”. 

Błogosławię i chwalę Boga, że Duch Święty zstąpił w drogim Los Angeles. 

Och, i to mnie wciągnęło. Och, jak bardzo byłem głodny i jak chwała nieba 
zalała moją duszę, gdy siedziałem i słuchałem, jak drogi brat Seymour 

objaśnia Słowo Boże. „To jest to”, co prorok Joel powiedział, że nadejdzie. 
Chwała Jego świętemu imieniu, nadchodzi! Jest w mojej najgłębszej istocie 

i tam przebywa. O chwała namaszczenia, które trwa. To cudowne 
namaszczenie zachowuje czyste ręce i czyste serca, nienaganne chodzenie 

przed Bogiem, w świętości, w bojaźni, rozmyślanie dniem i nocą w prawie 
Bożym. Niewielu zapłaci cenę za to, co powiedział Joel, i niewielu będzie 

nadal płacić tę cenę, aby ją utrzymać; ale dzięki Jego łasce i mocy mam 

zamiar to zachować, jeśli całe piekło się trzęsie i spiskuje, by sprawić, że 
upadnę lub na chwilę odsunę się na bok. JA'wybraliśmy wąską drogę. O, 
kocham to. Mam zamiar przejść przez garstkę gardzonych. 
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O, jak ja kocham Jezusa. Nigdy go nie kochałem tak, jak teraz. Jego słowo 
nigdy nie było tak słodkie. To moje mięso i piję w dzień iw nocy. Jak 

mógłbym kiedykolwiek wystarczająco Go chwalić, czynić wystarczająco 
dużo lub wystarczająco cierpieć za to, co On dla mnie zrobił! Co za zaszczyt 

trochę cierpieć z Jezusem. Ta okropna moc i książę powietrza jest naszym 
największym wrogiem. Nie walczymy teraz z krwią i ciałem. To jest większa 

walka - a wraz z większą walką przychodzi o wiele większa moc. Za każde 
dziewięćdziesiąt dziewięć funtów próby przypada sto funtów łaski. 

Jakże wzrusza moje serce na myśl o drogich błogosławionych świętych, 

którzy stoją prawdziwie. Jak nigdy przedtem zobaczymy, jak potężne znaki 

idą za głoszeniem Słowa; kiedy trzymamy się prawdy i nie idziemy na 
kompromis, głosimy słowo i pozwalamy Duchowi Świętemu wywyższać 

Jezusa. Chwała, chwała Jego cennemu imieniu. Jakże moja dusza zachwyca 
się myślą o tym, co Bóg zamierza uczynić przez czysty lud. Chcę być 

nieskazitelny i poddać każdą myśl. Ta Ewangelia idzie jak pożar. Zmiata 
wszystko przed sobą, kompromisów i wszystko. Błogosławiony Pan pozwala 

nam spojrzeć trochę przed siebie, aby dodać otuchy naszym sercom, gdy 
trwa walka. Błogosławiony Jezus jest dla mnie tak cenny. Wśród złych 

doniesień i wielkich żądań pomocy, On daje taką pewność w mojej biednej 
duszy, że wszystko jest w porządku i o spokój, który ''nadchodzi po burzy. 
”—Florencja Crawford. 

 

Pan chce w tych dniach narodu, który dokona najwyższego poświęcenia się 

Bogu. Chce, abyśmy wspięli się na wyżyny świętości. Żyjemy w czasie, 
kiedy powinniśmy szukać największego przebudzenia, jakiego kiedykolwiek 

doświadczył świat, ponieważ zbliża się czas, gdy Pismo mówi: „I ześle On 
Jezusa Chrystusa, który wcześniej był wam zwiastowany; którego niebo 

muszą otrzymać aż do czasu naprawienia wszystkiego, co Bóg mówił przez 
usta wszystkich swoich świętych proroków od początku świata. " Teraz, 

umiłowani, jeśli zjednoczymy się w jedności, w miłości i spojrzymy na Boga, 

On może wysłać trzęsienie ziemi na ten stary świat, tak jak zrobił to w 
więzieniu w Filippi i rozluźnić bandy. Chce, aby Jego ludzie wierzyli w Boga, 
aby mógł dokonać potężnego dzieła. 

 
Zasady nauki Chrystusa są następujące: 

1. Skrucha. 

2. Wiara w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

3. Chrzest w wodzie. 
4. Uświęcenie. 

5. Chrzest Duchem Świętym. 
6. Drugie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
7. Ostateczny wyrok na białym tronie. 
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WIARA APOSTOLSKA 

`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Tom I nr 12 Los Angeles, Cal. , Styczeń 1908 Subskrypcja bezpłatna 

 

Pan przemawia dziś na ziemi 

 

Indianapolis, Ind. - Wiele dusz zostało ochrzczonych w Indianapolis, 

zbawionych i uświęconych. 

Norwood, Ohio. - Nasz naród rośnie, czternastu ochrzczonych i rośnie 
zainteresowanie. - WH Cossum, 3952 Hazel Avenue. 

Colly, NC - Ogień wciąż płonie tutaj pośród nas, a dusze są nawracane, 
uświęcane i chrzczone Duchem Świętym. —AJ Bordeau. 

Atlanta, Ga. - Spotkania w holu były błogosławionymi okresami 
odświeżenia. Od sześciu miesięcy, każdego popołudnia i nocy oraz przez 

cały dzień w niedziele, spotkania trwają. Przed tym „późnym deszczem” 
takie przebudzenia były niespotykane. Dusze są zbawione, uświęcone, 

uzdrowione i napełnione Duchem Świętym. Wszelka chwała imieniu 
Jezusa! Kontynuujmy, aby Go lepiej poznać. To początek wielkich rzeczy. - 
„Posłaniec Oblubieńca”, 53 1/2 Auburn Avenue. 

Hill River, Minn. - Jestem wdzięczny Bogu za to, co uczynił dla małej 

grupy chrześcijan tutaj, w mieście Hill River, gdzie mieszkam. Całkiem 
nieliczni otrzymali swoją Pięćdziesiątnicę, a inni ich szukają, a my nadal 

modlimy się do Boga o Jego błogosławieństwo w większym stopniu. —
Andrew Hausan, Fosston, Minn. 

Utica, NY - niech będzie błogosławione imię Pana. Zaprawdę, te dni 
„późnego deszczu” są dniami Nieba na ziemi. Jesteśmy tu małym zespołem, 

ale pełni wiary i nie ustępujemy. Bóg jeden po drugim wprowadza naszą 
liczbę w ich Pięćdziesiątnicę i otwiera inne miejsca, w których jest kilku 

głodnych wierzących, którzy tęsknią za swoim dziedzictwem. —Birdsell & 
Mason, 61 State Street. 
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Concord Junction, Mass. - Bóg pracuje w tym miejscu. Pięciu z nas 
przyjmuje chrzest, mówi językami, a inni głodują. Przyszedł, aby 

zamieszkać ze mną 16 października i przemówił w swoim imieniu. —Everett 
E. Munroe, 397 Main Street. 

Strole, Va. - Przyszła tu Zesłanie Ducha Świętego. Ośmiu z nas mówi 

językami. Ocalono graczy i pijaków. Chwalcie drogiego Pana. Codziennie 
szukamy drogiego Jezusa i nie możemy się doczekać, aby Go zobaczyć. —
WS. Woodworth, dom wiary w Kanaanie i misja Pełnej Ewangelii. 

Portsmouth i Richmond w stanie Wirginia - Brat Seymour pisał z tych 

miejsc, gdy odwiedzał misje na Wschodzie: „Bóg pracuje w Portsmouth. 
Dusze zostały ochrzczone w Richmond i Bóg działa z wielką mocą. Święci 

są tak samo słodcy jak może być. Chwała Bogu za tę Ewangelię. Święci są 
tutaj tacy prości, to jest powód, dla którego tak szybko otrzymują 
Pięćdziesiątnicę. Są gotowi na moc ”. 

Filadelfia, Pa. - Pomagałem w pracy zielonoświątkowej podczas jednego 

małego spotkania tutaj. W zeszłą niedzielę było ich kilka przy ołtarzu, a 
wielu zostało zabitych pod potężną mocą Boga. Kilka dni temu otrzymałem 

list od siostry z Danville w stanie Wirginia, w której mówi ona, że tam Bóg 
ich błogosławi i że dusze są zbawione, uświęcone i ochrzczone Duchem 
Świętym. Alleluja! Alleluja! —WM. Scott, 906 Filbert street, 4 grudnia. 

Swanton w stanie Ohio. -Chwalmy Pana. Kilku zostało ochrzczonych w 
pobliżu domu, a kilku zostało cudownie uzdrowionych, a wielu innych jest 

spragnionych więcej Boga. W zeszłym roku w Ohio mieliśmy kilka 
wspaniałych konwencji. Jedno z najwspanialszych spotkań odbyło się na 

dorocznej konwencji Christian Alliance w Cleveland. Niektóre wieczory przy 

ołtarzu były może od trzystu do czterystu, inne pozostawały na całą noc; i 
bardzo wielu przyjęło chrzest, a wielu zostało zbawionych. Chwalmy Pana. 
Jezus z pewnością wkrótce nadejdzie! - Gideon Ziegler. 

Baltimore w stanie Ohio. - Jest tu mała misja, w której przywódca i około 
dziesięciu osób szukało chrztu przez siedem miesięcy, ale żaden z nich nie 

przeszedł do ostatniej nocy, kiedy przywódca przeszedł przez to 
chwalebnie, a inni byli pod władzą, a niektórzy zostali uświęceni . 

Wychwalać Boga! —Mary A. Yaegge, 1022 N. Eutaw Street. 
(Ta siostra jest w drodze do Szwajcarii, gdzie Pan wzywa ją do głoszenia 
Ewangelii). 

Denver, Colo. - Nasze spotkania są błogosławione przez Boga. Dusze są 

zbawione, uświęcane, chrzczone Duchem Świętym i uzdrawiane, a 
zainteresowanie wciąż rośnie. Wszelka chwała niech będzie Bogu za Jego 

cudowne dzieła, którymi obdarza Swoje dzieci, kiedy wylewa Ducha na 
wszelkie ciało w tych ostatnich dniach; bo przyjście Pana się zbliża. Pan nas 

tu trzymał i otworzył misję wiary apostolskiej na rogu Lawrence i 
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dwudziestej czwartej ulic. Ołtarz jest pełen poszukiwaczy. —ES Lee, 2305 
Lawrence Street. 

Lynn, Mass. - Obecnie organizujemy spotkania w misji przy 260 Maple 

Street. Rozpoczęliśmy te prace w hali w lutym ubiegłego roku. Jedna z nas, 
niewidoma od dwudziestu dwóch lat od urodzenia i niewidoma, uzdrowiona 

i uświęcona około osiem lat temu, otrzymała osobistą Pięćdziesiątnicę w 
marcu zeszłego roku. Mówi, śpiewa i głosi w różnych językach, ma wizje i 

proroctwa. Pan pokazał jej tę misję około dwa miesiące przed tym, jak ją 
otrzymaliśmy. Pan nadał nam nazwę misji, Misja Wiary Apostolskiej. Wielu 

zostało zbawionych i uświęconych, mówi nowymi językami, a wielu zostało 
uzdrowionych. - AJ Rawson, 26 października. 

Dallas, Ore. - Podczas spotkania obozowego zeszłego lata około 
trzydziestu zostało ochrzczonych Duchem Świętym, z dowodem mówienia 

językami, tak jak Duch wypowiadał. Wielu zostało zbawionych i 
uświęconych. Brat Earnest G. Hansen pisze 6 stycznia: „Odkąd ostatnio 

pisałem, około ośmiu odstępców wróciło do Pana, niektórzy zostali 
uświęceni, dwóch zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Spotkania są 

wspaniałe”. Mają tam cenny mały papier, czysty i prosty w doktrynach, 
zwany „Świadkiem Apostolskim”. 

Portland, Ore. - Przy 224 Madison Street, mają błogosławioną misję 
wiary apostolskiej. Święci są napełnieni i przepełnieni Duchem i miłością do 

dusz, mówią i śpiewają językami. Sala nie jest wystarczająco duża. Ołtarze 
są pełne poszukiwaczy. Nigdy nie zapomnimy cennej wizyty, jaką tam 

mieliśmy. Jedną z tajemnic mocy tutaj jest sala modlitewna, w której 
pracownicy przychodzą na cichą modlitwę przed nabożeństwami - nie 

rozmawiają ani nie odwiedzają. Dusze były ratowane, uświęcane i 
chrzczone. Barman został cudownie zbawiony od Boga, a kiedy wstał i 

próbował to powiedzieć, załamał się, padł na kolana i zaczął dziękować 
Jezusowi, co napełniło wszystkich radością. Niedawno otrzymaliśmy cenne 
listy z Portland, opowiadające o Bożym dziele tam. 

Nowy Jork i inne punkty --- Zatrzymaliśmy się z drogimi świętymi w 

Nowym Jorku. Bóg tam pracuje. Wielu przechodzi. W jednym kościele - 
kolorowym kościele baptystów, liczącym dwa tysiące członków - Bóg użył 

nas do głoszenia prawd o „późnym deszczu”. Pastor, który nas zaprosił, był 
bardzo głodny. Powiedział, że nie może ponownie głosić, dopóki nie 

zostanie napełniony. Siedem z jego kościoła otrzymało obietnicę Ojca, Dz 
2: 4. Alleluja Jezusowi! Udał się do Norfolk w stanie Wirginia i spotkał sporo 

ochrzczonych dusz. Bóg wysłał nas tutaj, do Baltimore i znaleźliśmy tutaj 
małe zgromadzenie ochrzczonych dusz. Wychodzimy dla Boga i 

zamierzamy podążać dokądkolwiek Baranek idzie. —Brat i siostra EW 
Vinton, 12 Leyden street, Medford, Mass. 
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Chicago, Illinois - Bóg wspaniale tu pracuje. Wzrasta zarówno 
zainteresowanie, jak i władza. Od samego początku trzymaliśmy się prostej 

Ewangelii, głosząc tylko Jezusa Chrystusa i ukrzyżowanego. A kiedy to 
uczyniliśmy, Duch Święty zstąpił na tych, którzy słyszeli Słowo, więc ten 

język nigdy nie może powiedzieć, czego doświadczyliśmy. Chwalmy 
Pana! —Wm. H. Durham, 943 W. North Avenue. 

Siostra Jennie E. Moore, która wraz z dwiema innymi drogimi siostrami z 

Azusa Mission w Los Angeles, pracowała w Chicago i innych miejscach, 
pisze: „Naprawdę, umiłowani, misja przy 943 W. North Avenue jest 

błogosławionym miejscem - wielu Duchów - napełnieni mężczyźni, kobiety 

i dzieci. Mają więcej dzieci niż w Azusa i są pełni. Umiłowani, chciałbym, 
żebyś ich zobaczył. " 

Winnipeg, Kanada.- 15 listopada odbyła się wielka Konwencja 

Zielonoświątkowa w Winnipeg. Obecni byli kaznodzieje i robotnicy ze 
wszystkich części Kanady. Grupa pracowników, którzy byli w tym czasie w 

Portland, otrzymali wezwanie od Boga, aby udali się do Winnipeg i byli 
obecni na zgromadzeniu: siostra Crawford i Mildred, siostra Neal, brat 

Conlee i brat Trotter. Około dwudziestu zostało ochrzczonych Duchem 
Świętym, a wielu zostało uzdrowionych. Ludzie przynieśli chusteczki do 

nosa i fartuchy, aby je pobłogosławić, jak w Dziejach 19:12, a Pan dokonał 

cudownych znaków przez prostą wiarę drogich, którzy ich przynieśli. Pan 
uzdrowił jednego młodzieńca z nałogu tytoniowego, zabierając od niego 

wszelkie pragnienie jego posiadania przez namaszczoną chusteczkę i został 
zbawiony w swoim własnym pokoju. Demony zostały wyrzucone ze 

związanych nimi.Nasz ostatni opublikowany raport z Winnipeg powinien być 
podpisany: „Misja wiary apostolskiej, 501 Alexander Ave.” 

Arcadia, Fla. I przez południe. —Brat GB Cashwell i ja jesteśmy w trakcie 

łaskawego odrodzenia w tym mieście. Moc spada i święci krzyczą. Chwała 
Boże! Niektórzy zostali zbawieni, uświęceni, a całkiem spora liczba 

otrzymała Ducha Świętego i mówi innymi językami, tak jak Duch wymawia, 

jak w Dz 2: 4. Ołtarz jest pełen poszukiwaczy. Bóg trzymał mnie na 
Florydzie przez cały ten rok. Wielu świętych otrzymało Ducha Świętego na 

Florydzie z dowodami biblijnymi i wielu zostało zbawionych. Wielu z nich 
zostało ochrzczonych w wodzie, pogrzebanych podczas chrztu, czyli według 
Biblii. —FM Britton, 11 grudnia. 

Brat Cashwell pisze z Południa: „Ta prawda na Południu rozprzestrzenia się 
jak nigdy dotąd i będzie się szerzyć. Chwała naszemu Bogu! Módlcie się 

dużo i bądźcie wierni Jezusowi. Wielu z nas cierpi teraz wiele prześladowań, 
ale nasz Bóg walczy z naszymi Chwalcie Jego drogie imię! Brat McIntosh 

pisze mi, że siedemdziesięciu otrzymało Ducha Świętego w trzydzieści dni 

po jego przybyciu do Makau w Chinach. O chwała Bogu za Pięćdziesiątnicę. 
Pozdrówcie wszystkich świętych za mnie w miłości Jezusa! ” —
GB. Cashwell, 53 1/2 Auburn avenue, Atlanta, Ga. 
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Stockton, Cal. - Pięć lub sześciu zostało ochrzczonych Duchem Świętym, 
kilka ocalonych i kilka przypadków uzdrowienia. 

Shenandoah w stanie Iowa. - „Zbawienie nadeszło. Alleluja! Bóg w 

końcu przyszedł na naszą drogę. Amen. W miniony piątek po południu u 
Francisa Jonesa kilku z nas zebrało się błagając o chrzest Duchem Świętym 

i dał nam w końcu pragnienie naszych serc Chwała, chwała. Dwoje z nas 
przyjęło chrzest, siostra Leyden i ja. Reszta jest po nim ciężko. Byli tu w 

naszym domu aż do trzeciej dzisiejszego ranka. Jest nas całkiem sporo. 
Siostra Leyden leżała pod moc przez kilka godzin i mówił i śpiewał w Duchu, 

a Pan pozwolił mi przyłączyć się do pieśni i śpiewać. Chwała, chwała, 

alleluja! Niech będzie błogosławione imię Jezusa. Piosenka była „Godny 
Baranka” i prawie Cały rozdział. Zinterpretowała go później. " - siostra 
JS. Jellison. 

Minneapolis i St. Paul, Minn.- Cudowne wylanie Ducha tutaj i u św. 
Pawła. W ciągu pięciu nocy, które właśnie minęły w samym św. Pawle, 

dziewięć otrzymało dawne chrzty Duchem Świętym i ogniem, przemawiając 
w wielu dialektach i otrzymując od Pana wspaniałe wizje. Amen! Dziewięciu 

zostało błogosławionych uświęconych, niektórzy przez wiele godzin byli pod 
mocą. Sześć zostało solidnie uratowanych, a wyniki uzdrowione. Jedna 

kobieta umierająca na raka - skazana na śmierć przez trzech specjalistów, 

następnego ranka po modlitwie o nią wstała i wykonała swoją pracę i robi 
to od tamtej pory - została uzdrowiona. Byłem w St. Paul w zeszłym 

tygodniu, a brat Trotter był tutaj i w obu miejscach moc była cudowna - 
zwłaszcza wczoraj, wielu zostało natychmiast uzdrowionych, a wielu 

zbawionych. Ludzie padali pokłonami pod mocą Bożą ostatniej nocy o 
godzinie 11:30. Wielu było mocno namaszczonych do chrztu,i spodziewamy 

się prysznica w ciągu najbliższych kilku dni. Chwała jest w naszych sercach. 
—Florence Crawford, 1315 East 19th Street, Minneapolis, Minn., 6 stycznia. 

Późniejszy raport, napisany 13 stycznia, mówi: „Pragnę ogłosić zwycięstwo 

zarówno w St. Paul, jak iw Minneapolis. Wczoraj był wspaniały dzień. 

Mieliśmy obrzędy Wieczerzy Pańskiej i obmycia nóg w sobotnią noc, a święci 
ze św. Paweł wszyscy przyszli i uczestniczyli razem z nami. Niektórzy wpadli 

pod władzę i leżeli przez kilka godzin. Mieliśmy błogosławiony czas. 
Następnie zaprosiliśmy świętych Pawła do modlitwy z nami w niedzielne 

popołudnie. Siostra Crawford wygłosiła orędzie po południu. Dałem go rano, 
a brat Trotter wieczorem. Ludzie przez cały dzień ulegali władzy. A kiedy 

wyszedłem z sali o godzinie 17, leżeli po całej sali pod prądem. Sala była 
ołtarzem z sali. stać przy drzwiach. Tak wielu zostaje zbawionych, a wielu, 

którzy twierdzą, że są uświęceni, odkrywa, że właśnie zostali zbawieni,i 
teraz stają się naprawdę uświęceni. Pozdrowienia dla kościoła przy ulicy 
Azusa. ”—JR. Conlee, 1003 25th avenue, NE., Minneapolis. 
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Z MISJI AZUSA. 

Wiele dusz zostało zbawionych, uświęconych, ochrzczonych Duchem 

Świętym, a chore ciała zostały uzdrowione w całym kraju i wielu krajach od 
czasu naszego ostatniego artykułu. Dusze zostały uświęcone, ochrzczone i 
zbawione w starym domu misyjnym przy ulicy Azusa 312 w Los Angeles. 

Kiedy narodził się Chrystus, było to w stodole w Betlejem; a kiedy około 

dwa lata temu zaczął posyłać „późny deszcz”, wylanie Ducha, było to w 
stodole w Los Angeles; gdyż stara Misja jest jak stodoła w swej pokorze i 

prostocie. Jego stare belki i bielone ściany od tamtego czasu rozbrzmiewają 
uwielbieniem i pieśniami dzieci Bożych. Wielu stąd wyruszyło na obce pola 

i na ojczyste pola i odpisują, że pamiętają błogosławione dawne czasy; a 
Pan wylewał tego samego Ducha, gdziekolwiek ich posłał. Duch spada na 
pokorne serca, pokorne misje i kościoły. 

Azusa Mission wciąż głosi tę samą prawdę, a Pan wylewa Swojego Ducha 

na Swoich synów i córki, a oni są świadkami palących świadectw, że krew 
Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu, a On uświęca i chrzci Duchem 
Świętym i mówić językami. 

Święta w Misji są szczególnymi dniami świątecznymi. Wszyscy święci 
zbierają się - nie po to, by słuchać programu, ponieważ Duch Święty tworzy 

program, a Ojciec zastawia stół z „tucznym cielcem”, który reprezentuje 

Jezusa, a my karmimy się Chrystusem. Alleluja! The Spirit śpiewa piosenki, 
nowe i stare. Boże Narodzenie było błogosławionym dniem w Misji, a także 

Nocą Straży i Nowym Rokiem. Spotkania toczą się codziennie od początku 
pracy, a Słowo Boże i Duch Święty są tak świeże i nowe jak zawsze. Pan 

pokrywa wszystkie wydatki. Zaspokoił wszystkie potrzeby pracowników, a 
kiedy wracają, mówią, że niczego im nie brakowało. 

Diabeł robi wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać świętych przed 

wejściem w większą pełnię Chrystusa; ale wiemy, że Bóg wzbudza armie, 
które staną po stronie żywego Boga. Niektórzy odeszli z Azusa Mission, 

ponieważ uważali, że nauczanie o rozwodzie jest zbyt proste; ale Bóg nie 

pozwoli nam obniżyć standardu. Chce czystych ludzi i czystej doktryny jako 
kanału dla tej mocy zielonoświątkowców. Ludzie na całym świecie szukają 

tego cudownego zbawienia, które dziś wywraca świat do góry nogami, tak 
jak to miało miejsce w czasach Pawła. 

Oczekujemy wielkiego wylania Ducha Bożego w zbawczej i uzdrawiającej 

mocy i mocy, które napełnią się Duchem Świętym i ogniem w tym roku 
1908. Niech cały lud Chrystusa zostanie poruszony tym zbawieniem i 
pogrąży się w głębszej pokorze u stóp Jezusa . 

„Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, krew Jezusa 

Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”. (1 Jana 1: 
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7). Błogosławcie Jego imię na wieki wieków! To Krew, która oczyszcza, 
drogocenna Krew Jezusa. Obyśmy czcili Krew i trzymali ją pod Krwią, a Bóg 

uczyni dla nas potężne rzeczy. Jeśli diabeł może nas wciągnąć w coś poza 
Bogiem, złamie naszą moc. Obyśmy byli czujni i trzymali się pod Krwią. Pan 

chce, aby Krew była głoszona jak nigdy dotąd, a ludzie nie będą musieli 
czekać tak długo na chrzest. Duch podąża za krwią. To Krew nas 
zbawia. Zwyciężyła nas Krew. Amen! 

 

ZE SZKOŁY BIBLIJNEJ W MUKTI W INDIACH. 

Któregoś dnia usłyszano, że niektóre dziewczęta z grupy modlącej się 

modlą różnymi językami. Słyszałam, że w innych częściach kraju dzieci 
Boże otrzymały dar języków, więc nie zdziwiłam się, słysząc, jak nasze 

dziewczęta modlą się w nowych językach. Nie zbliżałem się zbytnio do tych 
dziewcząt, bym ich nie potknął, zbytnio zwracając na nie uwagę, ale cicho 
usiadłem i wychwalałem Boga. 

Pewnej niedzieli, wychodząc z kościoła, po porannym nabożeństwie, 
zobaczyłem kilka dziewcząt stojących pod drzwiami pokoju 

robotniczego. Wydawali się bardzo podekscytowani i zdumieni, wkrótce 
odkryłem przyczynę. Dziewczyna modliła się głośno i wielbiła Boga w 

języku angielskim. Nie znała języka. Niektórzy z nas zgromadzili się wokół 

niej w pokoju i połączyli się z nią w modlitwie. Była nieświadoma tego, co 
się dzieje i mówiła do Pana Jezusa płynnie po angielsku. Wcześniej 

słyszałem ją i kilka innych dziewczyn, które wymawiały tylko kilka 
sylab. Niektórzy w kółko powtarzali pewne słowa. Niektórzy wypowiadali 

jedno lub więcej zdań, a inni po prostu jęczeli, jakby w wielkim bólu serca 
i umysłu, niosąc wielki ciężar dla dusz. 

„Albowiem jąkającymi się ustami i innym językiem przemówi do tego ludu”. 

Wiele modlących się dziewcząt otrzymało również dar proroctwa, aby mogły 
przekazywać Boże przesłanie bardzo jasnym językiem, nauczanym przez 

Ducha Świętego. Wierzący i niewierzący byli jednakowo poruszeni tymi 
orędziami i pośród nas rozpoczęła się głęboka praca duchowa. 

Ci, którzy otrzymali dar języków, nie używają ich do przekazywania 

wiadomości z Pisma Świętego, z wyjątkiem tych, którzy otrzymali dar 
tłumaczenia. Modlą się i chwalą Boga, a czasem śpiewają hymny w 
nieznanych językach. —Mukti Prayer Bell. 

 

Mnóstwo ludzi w Indiach i Chinach głoduje z powodu nieurodzaju. Każdy, 

kto chce pomóc cierpiącym głód, może to zrobić, wysyłając pieniądze na 
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rzecz „wiary apostolskiej”, które zostaną przesłane bezpośrednio do 
misjonarzy w tych krajach, aby nakarmili i zaopiekowali się głodującymi 
ludźmi, zwłaszcza sierotami. 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

312 Azusa Street 

 

Opublikowany przez 

MISJA Wiara apostolska 

Siedziba w Los Angeles 

Subskrypcja bezpłatna 

 

Ten artykuł jest bezpłatny. Wszelkie darowizny na jej rzecz przyjmujemy 
jako oferty wolnej woli, a nie jako cenę subskrypcji. 

 

Poinformuj nas o każdej zmianie adresu, aby dokumenty nie zostały 
utracone. 

 

Niektórzy pytali, jak mogą wysłać pieniądze, ponieważ na początku gazety 

nie podano nazwiska. Przekazy pieniężne można składać na adres „The 
Apostolic Faith, 312 Azusa street, Los Angeles, Cal.” 

 
Chwalimy Boga za bezpłatną publikację Ewangelii. Cała praca na papierze 

w Misji jest wykonywana dobrowolnie i chętnie przez tych, którzy są 
ochrzczeni Duchem Świętym i którzy pragną rozgłaszać radosną nowinę. 

 

Zaczęliśmy ten artykuł, kiedy nie mieliśmy ani grosza w zasięgu wzroku, a 
środki zawsze były dobrowolne. Jeśli nie, nie opublikowalibyśmy 
tego. Oczekujemy, że papier stanie tak, jak się zaczął. 
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Wielu chciałoby częściej dostawać papier. Módlcie się o szerzenie 
Ewangelii. Jeśli święci zjednoczą się w modlitwie, wierzymy, że Bóg bardzo 

pobłogosławi publikację Ewangelii w tym roku. Słyszymy o duszach, które 
zostały ochrzczone i zbawione podczas czytania gazety. 

 

Koszt publikacji i wysłania tego artykułu jest znacznie niższy, gdy 
drukujemy dwa artykuły naraz, ponieważ można je wydrukować w prasie i 

rozesłać za tę samą cenę, co jeden artykuł. Kosztowało to około pół centa 
za dwa artykuły, czyli wtedy, gdy drukujemy 40 000 w jednym 

numerze. Opłata pocztowa jest poza tym. Widać więc, że nawet niewielka 
ofiara wyśle całkiem spory kawałek papieru, który może przeczytać wiele 
osób, ponieważ często są one przekazywane i czasami prawie zużyte. 

 

Powodem, dla którego nie umieściliśmy nazwiska redaktora na początku 

tego artykułu, jest to, że chcemy wywyższenia Chrystusa, aby we 
wszystkim miał On pierwszeństwo. 

 

Niektórzy pytali o adresy pracowników i misjonarzy. Jeśli zwrócisz się do 
nich pod adresem 312 Azusa street w Los Angeles, prześlemy listy 
bezpośrednio do nich. 

 

Niech święci nie zwracają uwagi na swoje winy i nie mówią nic złego. Jeśli 

ktoś widzi błąd w kimś innym, niech weźmie tego świętego do siebie i 
napomina go z miłością i łagodnością naszego błogosławionego Chrystusa, 
a on go pozyska. Obyś nie zasmucał Ducha w swoich duszach. 

 

Konwencja misyjna w Indianie. —Konwencja misyjna odbędzie się przy 

ulicy S. Senate 32, od 24 stycznia do 2 lutego. Grupa pracowników z 
Indianapolis i okolic spodziewają się przybycia do Afryki Południowej 

wkrótce po konwencji. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
„The Apostolic Faith Mission, 32 S. Senate street, Indianapolis, Ind.”. Niech 

na zgromadzeniu nastąpi potężne wylanie Ducha. Oczekuje się 
pracowników z całego kraju. Duża Sala Misyjna może pomieścić tysiąc 
osób. 
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Korekta. —Chcemy poprawić niektóre błędy, które były w ostatnim 

opublikowanym raporcie z Portland. Sojusz Chrześcijański nie włączył się 

do pracy ani nie przerwał swoich spotkań, jak można było 
rozumieć. Podano, że na spotkaniu obozowym ochrzczono stu. Święci 

uważają, że nie było ich tak wielu. Nie prowadzono żadnego 
rejestru. Szaleńcy, którzy zostali przywiezieni do uzdrowienia, nie zostali w 

pełni uzdrowieni, albo też z powodu braku wiary i słabości stracili 
uzdrowienie. Święci chcą prostej prawdy o dziele. Amen! Niech nikt z 

jakiegokolwiek miejsca nie przesyła raportu, który jest zawyżony, ale raczej 
niech będzie zaniżony. 

 

NACIŚNIJ W KIERUNEK ZNAKU. 

Zewnętrzny dziedziniec zawiera tłum 
czcicieli, którzy długo zwlekają, Zamiast naciskać. 

Wiedząc, że ich Pan został ukrzyżowany 
i że umarł za nich; W pieśni chwalą Jego imię. 

Dalej, znajduje się Miejsce Święte, do 

którego wszyscy mogą wejść przez Jego łaskę i tam być uświęceni. 
Każdy z nas potrzebuje Chleba z Nieba, 
W jasnym świetle Boga umiera stare życie, wraz z ukrzyżowanym Jezusem. 

Najświętszy teraz wchodzimy, 

Życie ze śmierci wypędziło grzech, Jego chwała została objawiona. 
Oczyszczeni wodą Słowa, 
ochrzczeni ogniem przez Chrystusa Pana, zapieczętowani przez Boga Ojca. 

  

To jest Boży plan, ten Boży plan, 

aby posłać takich grzesznych ludzi: aby świadczyć o Jego łasce, 
aby światło i chwała świeciły, 

aby objawić swoje boskie życie, Jego miłość do całej naszej rasy. 
MJD. 

 

MISJA Wiara apostolska 

Oznacza przywrócenie wiary niegdyś przekazanej świętym - dawnej religii, 
zebrań obozowych, przebudzeń, misji, pracy ulicznej i więziennej oraz 
wszędzie jedności chrześcijan. 

Nauczanie o pokucie Marka 1:14, 15. 
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Boski smutek za grzech, przykład - Mat. 9:13. 2 Kor. 7, 9, 11. Dzieje 
3:19. Dz 17:30, 31. 

O wyznaniu grzechów Łukasza 13:21 i Łukasza 18:13. 

Porzucenie grzesznych sposobów Iz. 55: 7. Jonasza 3: 8. Prz. 28:13. 

Restytucja - Ezek. 33:15. Łukasza 19: 8. 

I wiara w Jezusa Chrystusa. 

Pierwsza praca - Usprawiedliwienie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez 
który otrzymujemy przebaczenie grzechów. Dz 10:42, 43. Rzym. 3:25. 

Drugie dzieło Uświęcenie jest drugim dziełem łaski i ostatnim dziełem 
łaski. Uświęcenie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez który On nas 

uświęca. Jana 17:15, 17. „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest 
prawdą”. 1 Tes. 4: 3; 1 Tes 5,23: Hebr. 13:12; Hebr. 2:11; Hebr. 12:14. 

Uświęcenie jest oczyszczaniem, aby uczynić świętym. Uczniowie zostali 
uświęceni przed dniem Pięćdziesiątnicy. Po dokładnym przestudiowaniu 

Pisma odkryjesz, że tak jest teraz. „Czyści jesteście dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was” (J 15: 3; 13:10); a Jezus tchnął na nich Ducha 

Świętego (Jan 20:21, 22). Wiesz, że nie mogliby otrzymać Ducha, gdyby 
nie byli czyści. Jezus oczyścił i wyciągnął wszelkie wątpliwości ze swojego 
Kościoła, zanim powrócił do chwały. 

Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy nad uświęconym życiem; więc 

kiedy to otrzymujemy, mamy ten sam dowód, jaki otrzymali uczniowie w 
dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2: 3,4), mówiąc nowymi językami. Zobacz też 

Dzieje 10:45, 46; Dz 19: 6; 1 Kor. 14:21. „Za wasze dni wykonam dzieło, 
w które nie uwierzycie, choćby wam to powiedziano” - Hab. 1: 5. 

Poszukiwanie uzdrowienia - musimy wierzyć, że Bóg jest w stanie 

uzdrawiać. -Dawny. 15:26: „Ja jestem Panem, który cię uzdrawia”. Jakuba 
5:14; Psa. 103: 3; 2 Królów 20: 5; Matt. 8:16, 17; Marka 16:16, 17, 18. 

„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest coś, co jest dla Mnie zbyt 
trudne?” —Jer. 32:27. 

Zbyt wielu pomyliło łaskę uświęcenia z udzieleniem mocy lub chrztem 
Duchem Świętym; inni przyjęli „namaszczenie, które trwa” na chrzest i nie 
zdołali osiągnąć chwały i mocy prawdziwej Pięćdziesiątnicy. 

Krew Jezusa nigdy nie zmyje żadnego grzechu między człowiekiem a 
człowiekiem, który mogą naprawić; ale jeśli nie możemy naprawić zła, Krew 
łaskawie przykrywa. (Mat. 5:23, 24). 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Nie walczymy z ludźmi czy kościołami, ale staramy się zastąpić martwe 
formy, wyznania i dzikie fanatyzmy żywym, praktycznym 

chrześcijaństwem. „Miłość, wiara, jedność” to nasze hasła, a „Zwycięstwo 
przez namaszczoną krew” - nasz okrzyk bojowy. Boże obietnice są 

prawdziwe. Powiedział: „W kilku sprawach bądź wierny, a nad wieloma 
ustanowię cię władcą”. Z małej garstki chrześcijan, którzy stali pod 
krzyżem, gdy nadeszły próby i zniechęcenia, Bóg wzbudził potężną armię. 

 

PEŁNI ZWYCIĘZCY 

Wer.14. 

„I spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści 

cztery tysiące, mając na czołach wypisane imię Jego Ojca”. -Obrót 
silnika. 14: 1. 

Te 144 000 to najwyżsi zwycięzcy. Każdy, kto osiągnie najwyższe 

poświęcenie w Jezusie Chrystusie, może być całkowitym zwycięzcą i może 

udać się z Chrystusem na ucztę weselną Baranka. Pochwycenie lub 
porwanie oblubienicy Chrystusa może nastąpić w dowolnym czasie; ale 

wiemy, że Jego objawienie, czyli przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy każde 
oko Go ujrzy, nie może nastąpić, dopóki nie zostanie objawiony człowiek 
grzechu, czyli antychryst. II Thess. 2: 3. 

12 Księga Objawienia pokazuje, gdzie zwycięzcy zostają uniesieni do tronu 
Bożego. Są przedstawieni jako „dziecko-mężczyzna”, które zostało 

porwane do Boga i do Jego tronu. To dziecko wyszło z kościoła, który jest 
przedstawiony jako kobieta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a 

na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. Czytamy, że „Chrystus umiłował 

kościół i oddał za niego samego siebie, aby go uświęcić i oczyścić obmyciem 
wodą słowem, aby ofiarować mu chwalebny kościół bez zmazy, zmarszczki 

lub czegoś takiego; ale aby było święte i bez skazy ”- Efez. 5:25, 27. 
Bezpośrednio z tego świętego kościoła rodzi się „męskie dziecko”. 

Aby mieć udział w zachwycie, musimy być uświęceni i święci oraz żyć 

życiem pełnego zwycięzcy. Kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się 
tak, jak czysty jest Chrystus. To jest błogosławiona nadzieja Kościoła, 

przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zmieni nasze 
nikczemne ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała. To jest 

pierwsze zmartwychwstanie. „Błogosławiony i święty, kto ma udział w 

pierwszym zmartwychwstaniu”. Wszyscy mamy przywilej bycia w pełni 
zwycięzcami. Możemy być zaliczeni do udziału w tej wspaniałej firmie na 
Górze Syjon. 
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„To są ci, którzy nie zostali splugawieni przez kobiety, bo są pannami. To 
są ci, którzy idą za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali wykupieni 

spośród ludzi, będąc pierwocinami dla Boga i Baranka” - Obj. 14: 4. „Są 
dziewicami”, to znaczy duszami uświęconymi, oczyszczonymi z rozpusty 

duchowej i fizycznej. „Idą za Barankiem”. Chodźmy z Nim. Uczyńmy 
wszystko, co możemy w tym słowie. Aby iść z Panem Jezusem Chrystusem, 
musimy być napełnieni błogosławionym Duchem Świętym. 

„A w ustach ich nie znaleziono zdrady, bo są bez winy przed tronem Bożym” 
- Obj. 14: 5. W dzisiejszych czasach Pan może zdobyć ludzi bez winy, 

ponieważ jest w stanie uratować nas i uchronić od upadku oraz postawić 

nas bez skazy przed tronem. Jego modlitwa jest dziś nadal słyszana w 
niebie: „Uświęć ich w prawdzie Twojej: Twoje słowo jest prawdą”. Modli się, 

aby Jego kościół był chroniony od zła. Niech Bóg pomoże nam dochodzić 
każdej obietnicy w swoim słowie. 

„I widziałem innego anioła lecącego po środku nieba, który miał wieczną 

Ewangelię, aby zwiastować mieszkającym na ziemi i każdemu narodowi, i 
pokrewnym, i językowi i ludowi” - Obj. 14: 6. Wydaje się, że po uniesieniu, 

czyli schwytaniu oblubienicy, Ewangelia nadal będzie głoszona na ziemi 
ludziom, którzy zostaną pozostawieni i nie byli gotowi na przyjęcie weselne. 

Anioł ogłosił, że „nadeszła godzina sądu jego”. Wierzymy, że to jest wielki 

ucisk. Antychryst podczas tego okropnego ucisku będzie zmuszał ludzi, aby 
mu służyli, pokłonili się i nazywali bogiem. Ale ci, którzy naprawdę znają 

Jezusa jako Chrystusa i mają krew w swoich sercach, nie pokłonią się i nie 
przyjmą znaku bestii, ale okażą się wierni.Wielu z nich będzie 

męczennikami i zmartwychwstanie na początku tysiąclecia, ale nie będzie 
ich na uczcie weselnej Baranka. 

W Obj. 12: 6 czytamy, że ludzie, którzy zostaną po schwytaniu „chłopca”, 

będą mieli przygotowane dla nich miejsce na pustyni, do którego będą 
mogli uciec. Pan nakarmi kościół i ochroni go przed obliczem węża. „A 

niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma przygotowane przez Boga miejsce, 
aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście trzydzieści dni”. Pan jest wierny. 

A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto odda 
pokłon bestii i jej obrazowi i weźmie znak na swoje czoło lub na rękę, ten 

będzie pił wino gniewu Bożego, który jest wylany bez mieszanki do kielicha 
Jego gniewu, i będzie dręczony ogniem i siarką w obecności świętych 

aniołów i przed Barankiem, a dym ich męki unosi się na wieki wieków. ”—
Obj. 14: 9,11. Pan Jezus bardzo mocno naucza ognia piekielnego w 
Objawieniu. Ci, którzy czczą antychrysta, będą dręczeni dniem i nocą. 

„Oto cierpliwość świętych; oto ci, którzy strzegą przykazań Boga i wiary 

Jezusa”. Nie stracili wiary, nadziei w Chrystusie. Zachowali wiarę pomimo 
udręk i byli wierni aż do śmierci. A następny werset mówi: „I usłyszałem 

głos z nieba mówiący do mnie:„ Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy 
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umarli w Panu ”. Wielu będzie w czasie ucisku, którzy raczej umrą, niż 
porzucą swoją wiarę. 

Obyśmy zostali zaliczeni do 144 000 na Górze Syjon, którzy byli pełnymi 

zwycięzcami i byli gotowi na pochwycenie. On wkrótce przyjdzie i nikt nie 
będzie gotowy, tylko ci, którzy są obmyci Krwią, uświęceni i zapieczętowani 

Duchem Świętym obietnicy, gotowi, gdy zabrzmi trąba. Cor.15: 51,52 i I 
Thess. 4:16. Nie przychodzi na ziemię. Pojawia się na niebie, a my 

wstajemy, by Go spotkać. Razem zostaniemy porwani w obłokach „na 
spotkanie Pana w powietrzu”. Będziemy zamknięci z naszym Bogiem 

podczas strasznego ucisku, aż minie oburzenie. Jest. 26:20. Wychwalać 

Boga. Jak Pan zamknął Noego w arce, tak On zamknie nas w środku. Jak 
arka została wyniesiona na wody, tak i my wraz z Nim zostaniemy 

wywyższeni. I tak jak arka wróciła i spoczęła na górze, tak my wracamy z 
Nim, gdy Jego stopy dotykają Góry Oliwnej. 

Pan Jezus wraca ze Swoją Oblubienicą na białych koniach z uczty weselnej 

Baranka, aby pomścić Swoją Krew na antychrystie i fałszywym proroku. -
Obrót silnika. 19:11, 14 i Judy 14:15. Następnie ma miejsce straszna bitwa 

Armageddonu. Zachariasz opowiada o tej bitwie w 14 rozdziale. W ostatnim 
wersecie czternastego rozdziału Apokalipsy czytamy również: „A tłocznia 

wina została zdeptana poza miastem, a krew wypłynęła z tłoczni aż do uzdy 

koni na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów. " Pomyśl tylko o 200 milach 
krwi do uzdy koni. 

Następnie rozpoczyna się wielkie tysiąclecie, kiedy Jezus zasiądzie na 

swoim tronie i będzie panował od brzegu do brzegu. To wtedy: „Wilk i 
baranek będą się paść razem, a lew będzie jadł słomę jak cielec, a proch 

będzie mięsem węża. Nie będą ranić ani niszczyć na całej mojej świętej 
górze - mówi Pan - Iz. 65:25 i Iz 11: 6-9. 

Następnie po tysiącletnim panowaniu z Chrystusem zasiądziemy na tronie 
Chrystusa i będziemy sądzić ludzi i aniołów. Wtedy usprawiedliwiony i 

niesprawiedliwy zostanie wskrzeszony, aby stanąć przed białym sądem 
tronu. Usprawiedliwieni zmarli i ci, którzy żyli w milenium, otrzymają życie 
wieczne. To jest drugie zmartwychwstanie. 

Każdy zwycięzca w pełni zostanie złapany, kiedy przyjdzie Jezus. O, niech 
Bóg pomoże swojemu ludowi, aby wszyscy mogli Go spotkać na niebie. Jeśli 

będziesz nadal żył tym zbawieniem, chwila po chwili, będziesz gotowy na 

pochwycenie, czyli przyjście naszego Pana jako złodzieja w nocy, aby złapać 
Swoją Oblubienicę. Każdy, kto nie jest gotowy, jak głupie panny, będzie 
musiał przejść przez straszny ucisk, który nadchodzi na ziemię. 

 

KTO MOŻE PROROCOWAĆ? 
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Wszyscy członkowie Oblubienicy Chrystusa mają przywilej prorokować, 
czyli składać świadectwo lub głosić. „I stanie się w dniach ostatecznych, 

mówi Bóg, wyleję z Mojego Ducha na wszelkie ciało; i wasi synowie i córki 
będą prorokować, a wasi młodzieńcy będą mieli wizje, a wasi starcy będą 

śnić sny. a na moje sługi i moje służebnice wyleję w owych dniach Mojego 
Ducha, i będą prorokować. Dz 2:17, 18 i Dzieje 21: 9. 

Przed Pięćdziesiątnicą kobieta mogła wchodzić tylko na „dwór kobiet”, a nie 

na wewnętrzny dziedziniec. Olej do namaszczania nigdy nie był wylewany 
na głowę kobiety, ale tylko na głowy królów, proroków i kapłanów. Ale kiedy 

nasz Pan wylał Pięćdziesiątnicę, przyprowadził wszystkie te wierne kobiety 

z innymi uczniami do wieczernika, a Bóg ochrzcił je wszystkie w tym samym 
pokoju i nie zrobił żadnej różnicy. Wszystkie kobiety otrzymały 
namaszczony olej Ducha Świętego i mogły głosić to samo, co mężczyźni. 

Kobieta jest słabszym naczyniem i reprezentuje czułość Chrystusa, podczas 
gdy mężczyzna reprezentuje niezłomność Chrystusa. Obaj byli 

współpracownikami w Edenie i obaj popełnili grzech; więc oboje muszą się 
spotkać i pracować nad Ewangelią. (I Kor 11: 8,9) Żadna kobieta, która ma 

Ducha Jezusa, nie chce uzurpować sobie władzy nad mężczyzną. Im 
bardziej Bóg używa cię w Duchu, tym bardziej jesteś pokorny, łagodny i 

delikatny, i tym bardziej jesteś napełniony błogosławionym Duchem 
Świętym. 

Jest to sprzeczne z Pismem Świętym, że kobieta nie powinna brać udziału 
w dziele zbawienia, do którego powołał ją Bóg. Nie mamy prawa stawiać 

jej na drodze, ale być ludźmi świętości, czystości i cnoty, aby utrzymać 
standard i zachęcać kobietę do jej pracy, a Bóg będzie nas szanował i 

błogosławił jak nigdy dotąd. To ten sam Duch Święty w kobiecie, co w 
mężczyźnie. 

 

To była krew, która uratowała ludzi od straszliwej zagłady w Egipcie i 
potrzeba Krew, aby zbawić nas dzisiaj od grzechu. „I zwyciężyli go Krwią 

Baranka i słowem swego świadectwa”. Potrzeba krwi niepokalanego, 
wcielonego Syna Bożego, aby zbawić się od grzechu i piekła. On jest 

naszym Arcykapłanem w niebie, a kiedy Ojciec patrzy na te zranione ręce i 
zranioną stronę Jego Syna, współczuje grzesznikowi. Krew kóz, cieląt i 

jagniąt nie mogła zgładzić grzechu, była to tylko odpowiedź czystego 

sumienia. Ale chwała Bogu, to drogocenna Krew Jezusa Chrystusa zbawia 
od grzechu. 

 

Jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa. „Dlatego usprawiedliwieni z 

wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Rom. 

5: 1. Drugi werset pokazuje, że przez Jego krew otrzymujemy łaskę trwałej 
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uświęcenia i radujemy się nadzieją chwały Bożej. Błogosławcie Jego święte 
imię. To Krew Jezusa zbawia i chroni od grzechu, i tak długo, jak ufamy 

krzyżowi Chrystusa, a nie sobie, czy cokolwiek innego, możemy żyć tym 
życiem bez grzechu. Chwała Jezusowi. 

 

Oczekujemy, że w tym roku Bóg dokona wielkich rzeczy. W Kanaanie było 

60 miast do zdobycia po przekroczeniu Jordanu. Ci, którzy otrzymują 

chrzest Duchem Świętym, muszą osiedlić się w Słowie, zachować czystość 
i żyć najwyższym poświęceniem przed Bogiem. O umiłowani, chcemy 

usunąć z drogi wszystkie kamienie i śmieci. Nie chcemy żyć z teologicznych 
wiórów, wiórów, plewy i wiatru, ale ze skarbów tego błogosławionego 
Ducha Świętego w Słowie. 

 

Jezus Chrystus był nieskazitelnym Barankiem Bożym przybitym do ołtarza, 

a Bóg przyjął ofiarę, aby zbawić i uświęcić każdą duszę, która Go 
przyjmie. Gdyby nie był nieskazitelny, Jego śmierć nic by nie pomogła, ale 

będąc doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, 
którzy są Mu posłuszni. —Heb. 5: 9. 

 

W tym roku 1908 nigdy nie czytamy naszej Biblii niedbale, ale z 

modlitwą. Śpiewajmy pod namaszczeniem Ducha, a nie dla fantazji, a kiedy 
mówimy, mówmy w Duchu, a Bóg wyleje Swojego Ducha, jak nigdy dotąd. 

 

To takie słodkie, że mamy w sercach krew Jezusa. Daje nam zwycięstwo 

nad grzechem i wszelką siłą wroga. Każdy, kto przyjmuje krew naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, ma prawo do wielkiej mocy Ducha Świętego. 

 

Siostra z Minneapolis podczas chrztu zaśpiewała w Duchu i zinterpretowała 

piosenkę po angielsku: 

„Wkrótce przyjdę; 

bądźcie wierni, dzieci. 
Jeszcze trochę; 

niedługo przyjdę”. 

 
strona 3 
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WIARA APOSTOLSKA 

 

„DO MĘŻCZYZN”. 

1 Kor. 7. 

W tych dniach na świecie jest tak wiele zwodniczych duchów, że 

błogosławiony Duch Święty wywarł na nas wrażenie, że napisaliśmy list na 

temat siódmego rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian, tego 
błogosławionego listu, który Paweł wysłał do kościoła. 

Kościół w Koryncie był jednym z najbardziej utalentowanych kościołów 

Pawła i tak jak jest dzisiaj, gdzie kościół jest bardzo utalentowany, jedyną 
ochroną przed zwodniczymi duchami jest słuszne podzielenie Słowa 

Bożego, aby powstrzymać fanatyzm. W niektórych kwestiach możemy 
zawieść, a na innych wznieść się, ale Bóg chce, aby Słowo Boże wszystko 

równoważyło. Paweł pisząc do Tymoteusza (2 Tym. 1:13, 14) mówi: 
„Trzymaj mocno formę zdrowych słów, które słyszałeś o mnie, z wiarą i 

miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego dobra, które zostało 

ci powierzone. przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. " I znowu mówi 
(2 Tym. 3:14): „Ale trwaj w tym, czego się nauczyłeś io czym byłeś pewny, 

wiedząc, o kim się tego nauczyłeś; i że od dziecka znasz Pisma święte,które 
mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa 

Jezusa. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i jest pożyteczne do nauki, 
do upomnienia, do poprawy, do pouczenia w sprawiedliwości, aby człowiek 

Boży był doskonały, w pełni wyposażony we wszystkie dobre uczynki. 
”Dlatego Pan Bóg chce, abyśmy szukaj i porównuj pisma święte z pismami 
świętymi. 

Ten kościół koryncki wpadł w wolną miłość i wiele izmów. Nastąpił w nim 

wielki podział; podzielił się na kilka części i Paweł musiał je osadzić w Słowie 
Bożym. Pisze do nich ten list, bo wpadli w straszne kłopoty. 

Paweł mówi im w pierwszym wersecie tego rozdziału, aby unikali 

niemoralności. Mówi: „A jeśli chodzi o to, o czym mi napisaliście, dobrze 
jest, aby mężczyzna nie dotykał kobiety”. (Nie ma tu na myśli żonatego 

mężczyzny, ma na myśli mężczyznę samotnego, jak pokazują wersety 8 i 
26). W wersecie siódmym mówi: „Każdy człowiek ma swój właściwy dar 

Boży”. A tym, którzy mogą otrzymać ten dar, Paweł pisze w wersecie 8: 
„Dlatego mówię niezamężnym i wdowom: Dobrze jest im, jeśli trwać będą 

jak ja”. To znaczy, żyjąc jednym życiem, mieliby więcej mocy w Duchu. 

Pisze to do kościoła, do każdego, kto jest zbawiony, uświęcony i napełniony 
Duchem Świętym. Paweł uważał, że tak będzie najlepiej, ale pokazał, że 
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każdy ma swój właściwy dar Boga. Więc nie nałożył żadnej niewoli na lud 
Chrystusa,ponieważ nie miał na to Pisma Świętego. 

W wersecie drugim i trzecim mówi: „Jednak aby uniknąć umocnienia, niech 

każdy mężczyzna ma własną żonę, a każda kobieta niech ma własnego 
męża. Mąż niech okaże żonie należną życzliwość; podobnie też żona żonie 

mąż." To oczywiście oznacza stosunek małżeński między mężczyzną a 
żoną. „Żona nie ma władzy własnego ciała, ale mąż; podobnie też mąż nie 

ma władzy własnego ciała, ale żona”. To znaczy, że mąż nie ma prawa żyć 
w separacji bez zgody żony; a żona nie ma prawa żyć w separacji bez męża. 

Następnie mówi w wersecie 5: „Nie oszukujcie się wzajemnie, chyba że na 

jakiś czas za zgodą, abyście oddali się postowi i modlitwie, i zbierzcie się 
ponownie,że szatan nie kusi cię z powodu twojej nietrzymania moczu. "To 

znaczy, że każda żona i mąż powinni powstrzymać się od nieczystości i 
oddać się postowi przez pewien czas. Powinni za obopólną zgodą między 

nimi pościć o moc i błogosławieństwo, i wiele razy, aby uniknąć 
nieczystości. Ale radził im, aby przyszli ponownie, „aby szatan nie kusił was 

dla waszej nietrzymania moczu”. Paweł tutaj nie ustanawia tego prawa, ale 
jako ten, który miał Ducha Świętego, udziela im tej rady. dodaje w wersecie 

szóstym: „Ale mówię to za pozwoleniem, a nie z przykazania”. W Liście do 
Rzymian 1:26, 27 Paweł pokazuje, że istnieje naturalny pożytek dla żony, 

który nie jest pożądaniem. Mówiąc o bezbożnych, mówi , „Z tego powodu 
Bóg wydał ich na podłe uczucia, bo nawet ich kobiety zmieniły naturalny 

sposób użycia na sprzeczny z naturą”.Niech Bóg pomoże nam być 
wyraźnymi nauczycielami Jego Słowa. 

„Chciałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Ale każdy człowiek ma swój 
właściwy dar Boży, jeden po tym, a drugi po tym”. Paweł odnosi się tutaj 

do Mateusza 19:12, gdzie Jezus powiedział faryzeuszom, że byli mężczyźni, 
którzy urodzili się eunuchami z łona matki (to znaczy nie mogli mieć żon), 

niektórzy zostali eunuchami mężczyzn (dla innych korzyści w życiu) i było 
kilku eunuchów ze względu na królestwo niebieskie. Ludzie modlili się do 

Boga o ten dar lub błogosławieństwo, tak jak Paweł, który powiedział, że 
chciałby, aby wszyscy ludzie byli tacy jak on: bez wątpienia stał się 

eunuchem ze względu na królestwo niebieskie. Sam Jezus powiedział (Mat. 
19:11): „Wszyscy ludzie nie mogą przyjąć tego słowa, z wyjątkiem tych, 

którym to jest dane”. Więc Jezus nie nakładał żadnej niewoli na mężczyzn 

i kobiety,ale dziś człowiek, który otrzymał moc stania się eunuchem ze 
względu na królestwo niebieskie, może żyć jednym życiem z całą świętością 
i czystością. Chwała naszemu Bogu! 

Musimy słusznie podzielić Pismo Święte i porównać Pismo z Pismem, aby 
nie było zamieszania i nie wkradał się zwodniczy duch lub niewłaściwa 
nauka. 

Paweł mówi w wersetach od 29 do 31: „Ale to mówię bracia, że czas jest 

krótki; pozostaje, że obaj, którzy mają żony, są tak, jakby ich nie mieli; a 
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ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się radują jak chociaż się nie 
cieszyli, a ci, którzy kupują, jakby nie mieli, i ci, którzy używają świata, aby 

go nie nadużywać, bo moda tego świata przemija. " Błogosławcie Pana! 
Mówiąc to Paweł, nie zniewolił matek, by się bały, że nie będą mogły 

spotkać Jezusa w Jego przyjściu, ponieważ rodziły dzieci. Matki i ojcowie 
zbawieni i uświęceni, którym Pan dał dar rodzenia dzieci, mogą żyć czystym 

i świętym życiem przed Bogiem i być oblubienicą Chrystusa,tak jak biskup, 
który naucza tej świętej Ewangelii, może być mężem jednej żony i 
wychowywać swoje dzieci w bojaźni Bożej. 

Małżonkowie, którzy są wzajemnie uzgodnieni, otrzymawszy od Pana 

władzę nad ciałem, duszą i duchem, Bóg nie prosi ich o pragnienie; ale 
niech żyją tak, jak powołał ich Bóg. Wiele razy Bóg daje tę moc mężowi 

wcześniej żonie. Wiele razy ma to żona; ale aby uratować męża, musi 
podporządkować się mężowi. Bóg nie jest autorem zamieszania. To 

prowadzi nas z powrotem do trzeciego wersetu tego samego rozdziału. 
Również w 5 rozdziale Efezjan i 22 wersecie czytamy: „Żony, poddajcie się 

mężom swoim, jak Panu”. Proszę przeczytać aż do 33 wersetu. Bóg nie 
czyni męża tyranem ani okrutnym władcą żony, ani też nie czyni żony 

tyranią nad mężem, ale czyni jedno i drugie. Bóg zna nasze serca i nasze 
życie. 

Ktoś może zapytać, co Jezus miał na myśli w Mat. 24:19, "I biada tym, 
którzy są brzemienni, i tym, którzy dają ssać w onych dniach." Cóż, 

umiłowani, tutaj serce Jezusa spoczęło na ludziach, którzy będą cierpieć w 
strasznym ucisku, który miał nadejść do Jerozolimy czterdzieści lat po Jego 

wniebowstąpieniu. Mówi do nich: „Ale módlcie się, aby wasza ucieczka nie 
była w zimie ani w dzień szabatu”. Jezus był Synem Bożym, ale był mężem 

modlitwy. Poprosił Swoich uczniów, aby modlili się z Nim w Ogrodzie 
Getsemani. Wiedział, że podczas niszczenia Jerozolimy, gdyby modlili się 

do Boga, Ojciec nie pozwoliłby, aby to nastąpiło zimą, ani w dzień szabatu. 
Wiedział, że gdyby to był dzień szabatu, Żydzi przestrzegaliby starego 

prawa Mojżeszowego (Kol. 2:16) „nowiu i dni sabatu,które były cieniem 
rzeczy przyszłych, ale Ciałem Chrystusa. ”(Największą rzeczą, jakiej ludzie 

potrzebują w dzisiejszych czasach, jest Chrystus, a wtedy wszystkie dni 
przyjdą w ich kolejności i na ich miejscu). Jezus wiedział, czy ich ucieczka 

wydarzyło się w dzień szabatu, wszystkie bramy Jerozolimy byłyby 

zamknięte i chrześcijanie nie mogliby się wydostać, a matki nie mogły 
uciec, więc Jego serce wyszło za drogie kobiety. Pan Jezus Chrystus wie 

wszystko o naszych zmaganiach. wie wszystko o naszych cierpieniach i 
naszych próbach, jest dotknięty każdą niemocą i pamięta o nas. 

Błogosławcie Jego święte imię.wszystkie bramy Jerozolimy byłyby 
zamknięte i chrześcijanie nie mogliby się wydostać, a matki nie mogły 

uciec; więc Jego serce skierowało się ku drogocennym kobietom. Pan Jezus 
Chrystus wie wszystko o naszych zmaganiach. On wie wszystko o naszych 

cierpieniach i próbach. Jest dotknięty każdą niemocą i pamięta o nas. 
Błogosławcie Jego święte imię.wszystkie bramy Jerozolimy byłyby 
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zamknięte i chrześcijanie nie mogliby się wydostać, a matki nie mogły 
uciec; więc Jego serce skierowało się ku drogocennym kobietom. Pan Jezus 

Chrystus wie wszystko o naszych zmaganiach. On wie wszystko o naszych 
cierpieniach i próbach. Jest dotknięty każdą niemocą i pamięta o nas. 
Błogosławcie Jego święte imię. 

Niech Bóg pomoże każdemu zbawionemu pozostać w powiekach Bożego 
słowa i czekać na Boga, a On naprawi wszystko. Teraz możemy 

zrezygnować z wszystkiego, co widzimy, w rzeczywistości jest to 
samozadowolenie. Pan chce, abyśmy byli we wszystkim 

umiarkowani. Błogosławcie Jego święte imię. Ludzie, którzy pragną 

zwycięstwa nad duchem, duszą i ciałem, mogą je osiągnąć, jeśli zaufają 
Bogu. 

Tak wiele zadawano mi w tej kwestii i mogę dać tylko to, co Bóg objawił mi 
poprzez swoje cenne Słowo. Błogosławcie Jego święte imię! WJS. 

 

Czytamy w 1 Kor. 14:20: „W zakonie jest napisane: Z ludźmi o innych 

językach i wargach będę mówił do tego ludu, ale mimo wszystko mnie nie 
usłuchają, mówi Pan. Dlatego języki są za znak, nie tym, którzy wierzą, ale 

tym, którzy nie wierzą. " Języki są znakiem, bo Jezus powiedział: „Te znaki 
będą towarzyszyć tym, którzy wierzą; w imieniu moim diabły wyrzucać 

będą; nowymi językami mówić będą”. Wierzymy, ponieważ otrzymaliśmy 
słowo Boże do naszych serc, a Duch Święty jest również dla nas świadkiem; 

dlatego następuje znak mówienia językami. Ten znak jest dla tych, którzy 
nie wierzą, to znaczy przekonuje niewiernych. 

 

Drodzy umiłowani, nie szukajcie języków, ale szukajcie chrztu Duchem 
Świętym, chwalcie Boga, dziękujcie Mu i błogosławcie Mu, a On się objawi. 

Wszystko, co otrzymujemy od Boga, otrzymujemy przez wiarę. Kiedy 
otrzymałeś Słowo Boże do swojego serca w celu chrztu Duchem Świętym, 

musisz zabawiać Ducha Świętego, wielbiąc Boga i oddając Mu chwałę za 

Ducha Świętego. Wtedy On zamanifestuje Swoją moc w demonstracji 
mówienia lub śpiewania w językach, tak jak wybierze Duch Święty. Alleluja! 

 

Ta Ewangelia oznacza życie ukrzyżowane. Musimy codziennie brać krzyż i 

naśladować Chrystusa. Przyczyną tak wielu utraty namaszczenia Duchem 

jest to, że zaniedbują umartwienie i ukrzyżowanie siebie. On chce, aby 
nasze oczy, nasze uszy i wszystkie nasze członki były święte dla Niego, 

abyśmy mogli żyć według Ducha, a nie według ciała. Szuka dzisiaj ludu, 
który umrze dla ciała. Jak nasze oczy mogą rozkoszować się sprawami tego 

świata, a nasze uszy mogą słuchać doczesnej muzyki, jeśli są poświęcone 
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na użytek Mistrza. Ludzie mówią, że to fanatyzm, ale jest to nauka cennego 
słowa Bożego. Musimy się z tym zmierzyć. Chce, abyśmy mieli uszy 
zamknięte na świat i otwarte na niebo. 

 

MODLITWA 

Modlitwa to Duch, który wstawia się za tobą. Czasami są to jęki, których 
nie można wypowiedzieć. On bierze całą twoją istotę i zaczyna przez ciebie 
panować. 

    * * *     

Bóg słucha, kiedy się modlisz. On jest tutaj, aby cię błogosławić. Kiedy 

spowiadasz się i błagasz, Jezus przychodzi do nas i tchnie na nas. Tylko 
pomyśl o jasnym świetle, które rozbłyska na twojej twarzy, kiedy modlisz 
się do swojego Wszechmocnego Króla. 

    * * *     

Najpierw musisz pokutować, zanim będziesz mógł modlić się do Boga, 

ponieważ musisz mieć Słowo Boże w swoim sercu. Bóg nie słucha 
grzeszników. Ale kiedy ktoś ma Boży smutek, pokutuje przed Bogiem i 

modli się, nie jest już grzesznikiem. Musimy mieć w sobie Chrystusa, zanim 
będziemy mogli mieć moc u Boga. Mamy moc z Bogiem tylko przez 

Jezusa. Włożył w nas Ducha, aby mógł siebie rozpoznać. Wszystko, co 

otrzymujemy od Boga, otrzymujemy przez Jezusa. Dzięki tej wspaniałej 
ofierze, którą złożył, dobrowolnie daje nam wszystko. 

    * * *     

Jezus jest bramą zbawienia, a kiedy wchodzimy do Słowa, mamy szansę 

użyć klucza modlitwy. Kiedy Piotr wszedł do Słowa, Pan Jezus powiedział: 

„Błogosławiony jesteś Szymon, Syn Barjony, gdyż nie ciało i krew objawiły 
ci to, ale Mój Ojciec, który jest w niebie”. Piotr się więc nawrócił, a Jezus 

dał mu klucz królestwa niebieskiego. Matt. 16:19. Był pierwszym, który 
nawrócił się pod posługą Pana Jezusa, a Pan to rozpoznał i dał mu 

klucze. Dlatego Pan daje ci klucze królestwa niebieskiego, kiedy się 
nawrócisz. 

    * * *     

Wielu ludzi schodzi na dół, woła do Boga i płacze jak prorocy Baala, ale nic 
nie dostaje. Wygląda na to, że mają martwego boga. Ale ci, którzy mają 

żywego Boga, nie zajmują dużo czasu, aby spełnić swoje prośby, a On 
odpowiada ogniem. 
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    * * *     

Jeśli modlisz się w Duchu, uderzysz w źródło żywej wody, która będzie w 
tobie bąbelkować i nigdy nie zmęczysz się modlitwą. To nie są twoje 

słowa. Masz radość w swojej duszy. Ale niektórzy z was modlą się i nie 
mają żadnej radości. Wciąż błagasz Boga, a kiedy już prawie skończysz, 

przypominasz Mu, aby był wierny, bądź pewien i rób to. Wygląda na to, że 
masz boga, którego boisz się, że nie odda ci sprawiedliwości. 

    * * *     

Nie powinniśmy przestawać, dopóki nie pomodlimy się i nie otrzymamy 
tego, czego chcemy od Boga. Powinniśmy zwyciężać z Bogiem, aż 

otrzymamy świadectwo. Eliasz modlił się o deszcz i siedem razy wysyłał 
swego sługę, aż otrzymał świadectwo, którym była chmura wielkości 

ludzkiej dłoni. Potem wstał i poszedł powiedzieć Achabowi, że nadchodzi 
deszcz. Paweł trzykrotnie modlił się o coś, zanim Bóg mu odpowiedział. Bóg 

usłyszał pierwszy raz, ale nie otrzymał odpowiedzi, dopóki nie pomodlił się 

trzy razy. Dlatego powinniśmy domagać się naszego roszczenia przed 
tronem, aż otrzymamy świadectwo mocą Ducha Świętego. Bóg zrobi to, co 
mówi, że zrobi. 

    * * *     

Wiele osób modli się własnymi myślami i nie zatrzymuje się i nie czeka na 

umysł Boga. Czcij Boga za ducha modlitwy. Nie możesz się modlić. Niech 
Duch Święty da ci umysł Boży. Jest to całkowicie dzieło Ducha. To nie jest 
nasza praca. 

    * * *     

Pan chce, żebyśmy mieli więcej wiary. Kiedy kilku modli się razem o tę 

samą prośbę i ktoś modlił się modlitwą wiary, a Duch Święty wychwalał 
Jezusa, dając świadectwo, że modlitwa została wysłuchana; wtedy często 

ktoś będzie się dalej modlił, tak jak to zrobili za Piotra, gdy Bóg wyprowadził 
go z więzienia i pukał do bramy; a jednak nie uwierzyli, że odpowiedź na 

modlitwę może być tak szybka. Jeśli nadal się modlisz, zasmucasz Ducha, 
wątpiąc i pokazujesz, że ledwo możesz Mu zaufać. Pan chce, abyśmy 

wiedzieli, że nas wysłuchał, dziękują Mu i chwalą Go, a to bardzo nam 
pomoże w modlitwie. On nie chce, abyśmy modlili się z wątpliwościami, ale 
z wiarą. „Uwierz, że otrzymujesz, a będziesz miał”. 

    * * *     

Pan chce, abyśmy domagali się Jego obietnic, wszystkiego, co widzimy w 

zadośćuczynieniu. Skoro mamy Chrystusa, posiadamy wszystko, co On 
posiada, więc powinniśmy to domagać. Powinniśmy mieć cały zakup 
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odkupienia dokonany w naszym życiu, usprawiedliwienie, uświęcenie, 
chrzest Duchem Świętym i uzdrowienie naszych ciał. 

    * * *     

Wszelka modlitwa powinna być skierowana do Ojca przez 

Jezusa. Wyrzucanie diabłów odbywa się w imię naszego Pana i Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa. Kładąc ręce na chorych, robi to w Jego imieniu. Wszelka 
modlitwa musi być w imieniu Jezusa. 

    * * *     

Niech Bóg pomoże nam przez cały ten rok, abyśmy się modlili, czytali i 

śpiewali. Jeśli jest zbyt dużo czytania słowa bez modlitwy, stajesz się zbyt 

kłótliwy, a jeśli modlisz się za dużo bez czytania, stajesz się 
fanatyczny. Jeden lub dwa wersety ożywią twoje serce. Posiadanie Słowa 
Bożego jest błogosławieństwem. Nie mógłbym żyć bez Słowa. 

 

PRZYjechał z Chin do Ameryki na Zielone 
Świątki. 

W drodze powrotnej do Chin czuję, że muszę zostawić swoje świadectwo 

na chwałę Boga, odkąd się objawił. Trudno jest wyrazić cudowną drogę, 
którą On prowadził. 

Pięć lat temu ciążyło na mnie brzemię, że chciałem Go więcej. Wiem, że 

byłem uświęcony wiele lat wcześniej, ale to mnie nie satysfakcjonowało i 
pewnej nocy przyszedł do mojego domu brat. Nie powiedział wiele, ale 

czułam moc w jego słowach i to sprawiło, że byłam głodna, by coś dostać. 
Nazwałam to „topiącą mocą Ducha Świętego” i naciskałam w kierunku celu. 

Bóg cudownie mnie pobłogosławił iw 1904 r. Wyruszyłem do Chin. Kiedy 
tam dotarłem, ciężar stał się jeszcze silniejszy i nie ustawałem w modlitwie, 
ponieważ widziałem potrzebę Bożej mocy, by przedstawiać Jego Ewangelię. 

Około grudnia 1906 r. Otrzymałem dokument o wierze apostolskiej; a kiedy 

przeczytałem go w duchu modlitwy, zobaczyłem, że to jest to, czego 
szukałem, i pierwszego dnia stycznia jak zwykle poprosiłem Boga o werset 

na ten rok, a On powiedział wyraźnie te słowa: „Będą obdarzeni mocą z 
wysokości”. To dało mi taką cudowną wiarę! 

Potem pojechałem do Szanghaju z zamiarem znalezienia kogoś na 
Konferencji Misyjnej Stulecia, który przyjął chrzest Duchem Świętym i 

mógłby mi pomóc. Zamiast tego spotkałem się ze sprzeciwem z każdej 
strony, a jeden z Los Angeles, który uczestniczył w spotkaniach, potępił 
całą sprawę jako diabła. 
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Wróciłem na swoją stację z jeszcze silniejszą determinacją w sercu do 
chrztu. Po powrocie do domu otrzymałem list z Chicago, w którym 

opowiadał o pracy wykonywanej w Chicago, a pisarka sama otrzymała 
Pięćdziesiątnicę. Kiedy moja żona czytała mi list, ta topniejąca moc, o którą 

się modliłem, dotarła do mnie i upadłem na podłogę, krzycząc „cudowne 
miłosierdzie Boże!”. 

Odtąd czułam w duszy miłość Bożą silniejszą niż kiedykolwiek, ale miałam 

świadomość, że to nie był chrzest. W moim sercu pojawiło się pragnienie 
wyjazdu do Ameryki, ale nie odważyłem się uwierzyć, że wolą Bożą było, 

żebym tam pojechał. Ale kiedy modliłem się o to, że jeśli taka była Jego 

wola, otworzył drogę, szybko otworzył drogę, a ja wystartowałem i 
wylądowałem w Seattle, w stanie Waszyngton, 27 sierpnia, akurat na czas 

spotkania z grupą ludzie wiary apostolskiej, którzy mieli udać się do Japonii, 
Korei, Indii i Chin. 

Chodziłem na ich spotkania i dokładnie badałem pracę, a kiedy 

dowiedziałem się, że nie było to nic innego, jak tylko Jezusa, którego 
wywyższali, wszedłem do nich, aby przyjąć mój chrzest. Kiedy dotarłem do 

ołtarza, Boże błogosławieństwo nade mną było tak wielkie, że tylko 
krzyczałem chwałę przez cały czas. Po zakończeniu spotkania powiedziałem 

braciom, że nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że byłem taki szczęśliwy, 

ponieważ myślałem, że mam coś do zrobienia; ale powiedzieli, że mogę Go 
dalej chwalić i że Duch Święty przyjdzie w ten sposób. 

Kiedy opowiedziałem im o bitwach, które stoczyłem w Chinach i że 

poddałem wszystko, usatysfakcjonowali mnie, mówiąc, że do tej pory 
„modlono się”. Wydawało mi się to zbyt dobre, by w to uwierzyć. 

Przeniosłem się do Oakland w Kalifornii i tam się stało, więc pojechałem do 
Los Angeles i trzeciego dnia, w niedzielę 15 września, On mnie ochrzcił. 

Byłem pod mocą Boga na podłodze przez ponad dwie godziny i wydawało 
się, że każdy nerw w moim ciele został naładowany, a szczęki zaczęły się 

poruszać. Powiedziałem sobie: „Mogę to zrobić” i spróbowałem ale 

dowiedziałem się, że nie mogę tego zrobić mechanicznie, tak jak to się 
stało, i byłem zadowolony, że to było od Pana. Wtedy mój język zaczął się 

poruszać i jeden z braci powiedział do mnie: „Niech Duch Święty zabierze 
głos”. Powiedziałem sobie: „Nie będę posłuszny człowiekowi”. Niedługo 

potem Duch Święty powiedział:„Daj mi swój głos” i powiedziałem: „Nie 
wiem, co masz na myśli”. Wtedy nadeszła taka moc z wnętrza i zacząłem 

wypowiadać zdanie: „Ya! Ya!” Powiedziałem: „To jest mój język ojczysty i 
nie chcę oszukiwać ludzi, ale utrzymywał się przez jakiś czas. Zacząłem 

więc wychwalać Boga po angielsku za wierność braci i sióstr wokół mnie, a 
oni powiedzieli: „Spójrzcie na Boga.” Byłam w pełni przekonana, że to 

wszystko pochodzi od Boga i krzyknęłam Chwała! Potem zaczął mówić 
przeze mnie w nieznanym języku i podniosłam się pod mocą, przechodząc 

tam iz powrotem przed ludzi głoszących. Nie miałem kontroli nad swoim 
ciałem. Chwalę Boga za Jego manifestację oraz za cudowną słodycz i 
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radość, która rośnie każdego dnia. Radzę każdemu, aby pozbył się 
wszystkiego, co masz i zyskał to. "perła wielkiej ceny. „Proszę Boga o 

błogosławieństwo dla wszystkich, którzy szukają tego, co najlepsze, i Jego 
miłosierdzie dla tych, którzy odrzucają. Wasze za zagubione dusze w 
Chinach. B. Berntsen. Tai-ming-fu, Chih-li, Północne Chiny. 

 

Jeśli człowiek jest w Jezusie Chrystusie, wyda owoce 

Ducha. Gal. 5:22. Kiedy widzimy ludzi, którzy nie wydają owoców Ducha, 
nie ma znaczenia, ile języków lub jaką mają moc do przenoszenia gór, Pan 
mówi, że są niczym. 

 

Kiedy mężczyźni i kobiety są zbawieni i uświęcani, potrzebują Krwi tak 

samo, jak zawsze. Nie powinniśmy ufać sobie ani przez pół sekundy, 
potrzebujemy Krwi w każdej chwili. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

ŚWIADECTWA. 

„Wychwalam Boga za Jego zbawczą, uświęcającą moc i za Ducha Świętego 
w Jego pełni, którego otrzymałem kilka dni temu; od którego modlę się, 

śpiewam i mówię innymi językami, tak jak mówi Duch. Alleluja Bogu!” —
JD. Melvin, Hector, Ark. 

„Bóg wyciągnął swoje drogie ręce na południe, tak jak ja też przeżyłem to 
najwspanialsze doświadczenie. Trzech z nas zostało ochrzczonych, ale 
jeden wyszedł na pole bitwy”. - Fannie Spurlock, Summit, Miss. 

„Ten, na którego długo czekałem, przyszedł. Ostatniej nocy o godzinie 10 
w naszej małej misji wyprowadziłem się, a On wprowadził się i dał swoje 

własne świadectwo, mówiąc moim biednym językiem w dwóch różnych 
językach. wspaniale. Co to była za noc. Bardzo mało snu. Chwała była tak 
wielka. O, jak Go chwalę. " —WH. Standley, Watertown, NY. 

„Jak tylko zacząłem czytać twój artykuł, zacząłem krzyczeć i chwalić Boga, 

i zacząłem się trząść, więc przez jakiś czas nie mogłem czytać. Powiem, że 
zostałem cudownie napełniony Duchem Świętym, ale nie otrzymałem mowy 

w językach. Wciąż zwlekam. Myślałem, że na pewno dostanę to wczoraj, 
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próbując przeczytać twoją gazetę. Za każdym razem, gdy to biorę, dreszcze 
przechodzą przeze mnie i jestem tak pełny do gardła. O to jest od Boga. 
Błogosławcie Jego święte imię. Chwała! " -Pani. JE. Smith, Wolcott, NY. 

„O, jak wielbię mojego błogosławionego Odkupiciela za całą Jego dobroć. 
On mnie zbawił, ochrzcił Duchem Świętym, a także czworo moich dzieci. 

Chwała Jego imieniu! Spotkał się z nami 26 lipca przy naszym rodzinnym 
ołtarzu i wylał Ducha Świętego, chrzcząc moją małą dziewczynkę Millie 

Duchem Świętym, a ona śpiewała i wychwalała Boga w językach przez 
prawie godzinę. O, jak radowaliśmy się i chwaliliśmy Boga. Mój najstarszy 

syn przyjął chrzest na spotkaniach w Seattle, ale moje trzy córki otrzymały 

swoje, modląc się z nami przy naszym rodzinnym ołtarzu. Chwała Jezusowi 
na wieki ”. -Pani. EA. Buckland, Silverdale, Wash. 

„Zeszłej zimy bardzo się cieszę, że dostałem jeden z waszych dokumentów 

wiary, w którym dowiedziałem się o błogosławionym chrzcie 
zielonoświątkowym. Chwalę Boga dziś rano. Mam w sercu błogosławionego 

Ducha Świętego. Chwała, chwała Jego drogiemu imieniu. Przyszedł 4 marca 
mówię innymi językami. Teraz mówię i śpiewam tak, jak Duch wymawia. 

Chwała, chwała Jezusowi! On jest moim Zbawicielem, Uświęcającym, 
Uzdrowicielem, moim wszystkim. Moje dwie najstarsze córki otrzymały 

Ducha Świętego mów i śpiewaj w innych językach. " —Jane L. Rousey, 
Dewey Rose, Ga. 

„Byłem dość chory, odkąd napisałem do was wszystkich ostatni raz. Pan 
pobłogosławił mnie córką, która ma dziś w nocy dwa tygodnie. Chwalę Boga 

za Jego moc, która utrzymuje mnie w zdrowiu i chorobie. Nawet w 
najciemniejszych godzinach , pokój był wypełniony aniołami śpiewającymi 

słodkie pieśni, aby rozweselić mnie i wzmocnić w wierze. Wiele nocy, kiedy 
wszyscy spali, Duch Święty przychodził z potężną mocą i wypełnił moje 

serce, więc mogłem tylko powiedzieć, co zrobił stary dobry Dawid w Psalm 
23. Chwała Panu! Drodzy święci, chwalę Boga za wysłanie tu w listopadzie 

siostry Farrow. Odbyła tu kilka spotkań, a Pan cudownie objawił swoją moc 

w tym miejscu, a ogień jeszcze płonie. Alleluja!Chwalę Boga za misję 
apostolską w Littleton i chcemy, abyście wszyscy często się za nas modlili, 

abyśmy mogli kiedykolwiek walczyć o wiarę raz przekazaną świętym ”. -
Pani. Daisy A. Wilkins, Box 46, Littleton, NC 

„Jestem tutaj, w Winnipeg, a chwała Boża jest nade mną. Czuję, jak Duch 

Święty kroczy w górę iw dół w mojej najgłębszej istocie, a rozszczepione 
języki ognia płoną od mojej głowy do stóp. nicość i tak niegodne głoszenia 

Ewangelii, a mój Ojciec Niebieski tak miłujący i łaskawy, że uratował tak 
żałosną hańbę ludzkości, jak ja, Bóg ma swoją rękę na mnie biednego i 

uzdrowił moje ciało, otworzył mi drogę do służby, wciągnął mnie do 

uprzęży, a ja robię się mięsisty i silny fizycznie, i zdając sobie sprawę, że 
muszę usiąść u stóp Jezusa i być kanałem dla Ducha Świętego. Bóg 

przemówił do mnie kilka dni temu i zapytał, czy zechcę siedzieć u stóp 
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wszystkich i być nikim, aby był uwielbiony, więc taka jest moja modlitwa, 
aby jeszcze głębiej zanurzyć się i pozostać u stóp Chrystusa - Brata Toma 
Andersona w Chrystusie,Winnipeg, Man. 

„Pan łaskawie przebaczył mi moje grzechy. To było w czwartek wieczorem 
w domu. W piątek wieczorem w Azusa Street Mission cudownie mnie 

poświęcił i namaścił, a ja śpiewałem przez około dwie godziny. [Dobrze 
pamiętamy śpiew tej małej dziewczynki w górnym pokoju; była to 

niebiańska pieśń, która brzmiała jak anioł.] Następnie, około trzy godziny 
po spotkaniu w domku, Pan ochrzcił mnie Duchem Świętym. Kiedy zaczęło 

się spotkanie obozowe, zaniedbałem czytanie Biblii i modlenie się tak, że 

straciłem słodycz z mojej duszy. Ciągle przegrywałem i przegrywałem, aż 
przegrałem całkowicie. Ale nie wiedziałem, że jestem odstępcą, aż pewnego 

wieczoru Pan jakoś wyprowadził mnie, że nie zostałem zbawiony Tak więc 
tej nocy wróciłem. Kiedy modliłem się o zbawienie, winiłem w swoim sercu 

Pana, że mnie nie zatrzymał;ale musiałem wyrzucić to z serca, zanim 
mogłem zostać zbawiony. Następnego ranka powiedziałem do mamy: 

„Mamo, muszę być uświęcony, ponieważ nie czuję się zła ani dumna, jak 
wcześniej”. Ale ona powiedziała, że nie sądziła, że tak jest, ponieważ 

powiedziała, że usprawiedliwienie daje ci zwycięstwo nad tymi rzeczami, 
ale uświęcenie je usuwa. Więc po śniadaniu ona i ja weszliśmy na górę, aby 

się modlić, a drogi Pan poświęcił mnie i przyniósł mi do serca to Pismo: 
„Wykonało się”. A około dziesięciu minut później ochrzcił mnie Duchem 

Świętym. Chwalcie Jego drogie imię! ”- Kathleen Scott, Winnipeg, Man., 
Can.Ale ona powiedziała, że nie sądziła, że tak jest, ponieważ powiedziała, 

że usprawiedliwienie daje ci zwycięstwo nad tymi rzeczami, ale uświęcenie 

je usuwa. Więc po śniadaniu ona i ja weszliśmy na górę, aby się modlić, a 
drogi Pan poświęcił mnie i przyniósł mi do serca to Pismo: „Wykonało się”. 

A około dziesięciu minut później ochrzcił mnie Duchem Świętym. Chwalcie 
Jego drogie imię! ”- Kathleen Scott, Winnipeg, Man., Can.Ale ona 

powiedziała, że nie sądziła, że tak jest, ponieważ powiedziała, że 
usprawiedliwienie daje ci zwycięstwo nad tymi rzeczami, ale uświęcenie je 

usuwa. Więc po śniadaniu ona i ja weszliśmy na górę, aby się modlić, a 
drogi Pan poświęcił mnie i przyniósł mi do serca to Pismo: „Wykonało się”. 

A około dziesięciu minut później ochrzcił mnie Duchem Świętym. Chwalcie 
Jego drogie imię! ”- Kathleen Scott, Winnipeg, Man., Can. 

- To tylko kwestia, aby powiedzieć, że otrzymałem moje Pięćdziesiątnicę w 
Boże Narodzenie w Sunderland. O chwała, chwała! Godny jest Baranek, 

który został zabity. —CH. Hook, 23 Gairloch Rd., Camberwell, Londyn, SE, 
Anglia. 

„Niech będzie błogosławione imię Pana. On jest ten sam wczoraj, dziś i na 

wieki. On ochrzcił mnie Duchem Świętym i ogniem i przemówił przeze mnie 
językami. Jakże słodko jest całkowicie pochłonąć Jego miłość i pozwolić On 

ma swoją drogę. Czuję, że jesteśmy dopiero na początku tego „późnego 
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deszczu”, a rzeczy większe są przed ”. —CE. Foster, 924 Kansas Ave., 
Topeka, Kans. 

„Podczas gdy Duch Święty wszedł we mnie z nieopisaną słodyczą i mocą, 

znalazłem się całkowicie sam i odcięty od sekty i społeczeństwa, przyjaciół 
i wrogów, i odpocznąłem sam w swojej satysfakcjonującej pełni. Wydawało 

się, że osiadł w mojej najgłębszej istocie, dostosowując się Siedział w 
swoim nowym domu i wkrótce zacząłem mówić cichym głosem w nowym 

języku, a potem zacząłem śpiewać, podczas gdy melodia wzrastała w moim 
sercu, gdy wypowiadał. To doświadczenie nie do opisania i trzeba przejść, 

aby docenić przyszedł Pocieszyciel. Duch Święty w całej Swojej pełni teraz, 

po raz pierwszy w moim doświadczeniu, posiada całą moją istotę, 
satysfakcjonuje i wypełnia w najwyższym stopniu. Dzieło jest wykonane i 

Pięćdziesiątnica stoi na niezaprzeczalnej Skale, której doświadczenie sam 
mogę zeznawać w tej sprawie. " —GH. Lester, 24 Champion St., 
Kartagina,NY. 

„Usłyszawszy, że Duch Święty przybył do Tampa, zacząłem od razu. I 
chwaląc Boga za to, że pozwolił mi znosić prześladowania, zstąpił na mnie 

Duch Święty i napełnił mnie. Od tamtej pory nieustannie Go 
wychwalam”. —Mary B. Simmons, Frostproof, Fla. 

„Chwała Bogu na zawsze! 17 lipca Bóg cudownie ochrzcił mnie Duchem 
Świętym. Błogosławiony Pocieszyciel przyszedł i złożył świadectwo o sobie 

w innym języku. Żaden język nie jest w stanie wyrazić chwały, której wtedy 
doświadczyłem i nadal się cieszę. O jak wspaniale robić wszystko przez 

bezpośrednie natchnienie Ducha Świętego! On przekazuje mi takie 
bezpośrednie przesłania ze Swojego Słowa i nakłada na mnie specjalne 

brzemię modlitwy w Duchu Świętym. Wiem, że wyprowadzi mnie na obce 
pole. " —H. May Kelty, Tampa, Fla. 

„W czasie, gdy pisałem do was z prośbą o modlitwy za mojego brata, 
lekarze i pielęgniarka powiedzieli, że może przeżyć tylko kilka dni. Modliłam 

się do Pana, aby zachował w nim życie, dopóki mój list nie dotrze do 
Kalifornii. Był tak niski i tak słaby, że nie mógł mówić ponad szeptem. 

Położyłem namaszczoną chusteczkę, którą posłałeś na jego ciało w imieniu 
Pana, prosząc Jezusa, aby go wzbudził dla swojej własnej chwały. On 

zyskuje od tego czasu. Teraz chodzi po swoim pokoju i siada przy stole i je 
z zapałem. Chwalę Pana za takie wybawienie. " - Panno HA. Peck, 
Cashmere, W. Va. 

„Moi drodzy, miło jest myśleć o was wszystkich io waszej dobroci dla mnie, 

kiedy byłem z wami. Dusza moja jest wypełniona chwałą Pana. On daje 
wielkie zwycięstwo, gdziekolwiek posyła nas w swoim imieniu, wielu bycie 

ochrzczonym Duchem Świętym i mówienie językami. Chwała Panu. Walka 
była wielka. Zostałem zgaszony, ponieważ wierzyłem, że Bóg chrzcił mnie 

Duchem Świętym pośród was wszystkich. Cóż, On to zrobił i po prostu mi 
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odpowiada. Chwała w Panu. Jezus nadchodzi. Podążaj drogą biblijną, to jest 
słuszne. Pan mnie prowadzi ze wszystkiego, co ludzie przygotowali dla 

swojej chwały. Bądź w Nim mocny (Izaj. 41:10, 20.) Pan wypędza diabły, 
uzdrawia chorych i śpiewa najsłodsze pieśni. Śpiewał setki pieśni. Nie mam 

czasu, aby wrócić do jednej, aby ją praktykować, bo następny będzie nowy. 
Nazwa.Siedzę pod Jego cieniem z wielką radością. Jego sztandar nade mną 
to miłość. ”—CH. Mason, Lexington, Miss., 28 listopada. 

„Kilka lat temu Pan cudownie ocalił moją żonę i mnie. Potem osiem lat temu 
moja żona została uświęcona, a dwa lata później doświadczyłem 

całkowitego uświęcenia. Wiedziałem, że jest głód i pragnienie więcej, i 

wiedziałem, że Obiecał, że napełni nas przepełnieniem. Wszedłem w światło 
chrztu Duchem Świętym około trzy miesiące temu. Ale wydawało się, że 

nigdy nie umrę śmiercią. Mój syn został zbawiony, uświęcony i napełniony, 
moja córka przyszła następna , a potem moja żona. Wydawało się, że robię 

wszystko, co w mojej mocy, aby się przedostać. Wszystkie spotkania 
zostały zamknięte w moim domu, więc ja i moja rodzina poszliśmy na 

spotkanie zielonoświątkowe około sześćdziesięciu mil stąd. A 10 lipca o 
godz. O piątej wyszedłem do tabernakulum z postanowieniem przeżycia 

tego dnia. Około godziny 11 po prostu poddałem się przymierzaniu,po 
prostu ufny. Udzielił chrztu z cudownymi przejawami mówienia językami. 

Na tym samym spotkaniu sześćdziesięciu dwóch przeszło do 
Pięćdziesiątnicy. ”—FM. Woldron, Nocotee, Floryda. 

„Pan mnie uratował, kiedy piętnaście lat temu dziecko uświęciło mnie i 
wezwało do akcji ratunkowej, i obdarzył mnie chrztem Duchem Świętym, 

23 lipca. Myślałem, że przyjąłem Go po uświęceniu, ale czasami modliłem 
się o chrzest Duchem Świętym, ale nie był usatysfakcjonowany aż do 

tygodnia temu, kiedy On świadczył w nieznanym języku i modlił się za 
wszystkie narody i wszystkich ludzi przez godzinę lub dłużej. Och, to jest 

chwała na całej drodze. Odkąd słyszeliśmy o cudowne wylanie Ducha 
Bożego i dokonane potężne cuda, modliliśmy się do Niego, aby dał nam 

chrzest Duchem Świętym i przebudzenie Ducha Świętego. Niektórzy z nas 
chcieli, abyśmy pojechali do Los Angeles, ale chwała Był tak dobry, że posłał 

w pobliże Swoje dzieci, które tego doświadczyły - zaledwie piętnaście mil 
od Tampy.Jedna z naszych dziewcząt z moją asystentką najpierw 

uczestniczyła w spotkaniach i nie była przy ołtarzu 15 minut na pierwszym 

nabożeństwie, dopóki nie otrzymała chrztu Duchem Świętym, Duch 
świadczył przez nią w nieznanym języku. Od tego czasu moja asystentka, 

dwie inne dziewczyny i ja otrzymaliśmy Pocieszyciel, a inni są głodni. 
Chwalcie Pana. Nigdy nie był tak cenny, ja nigdy nie byłem tak słodko 

trzymany i nie miałem takiej mocy. Mamy misję związaną z Domem, w 
którym Bóg jest z nami u władzy. ”—Flora E. Bower, Hephzibah Rescue 

Home, Tampa, Fla.jeszcze dwie dziewczyny i ja otrzymaliśmy Pocieszyciel, 
a inni są głodni. Chwalcie Pana. Nigdy nie był tak cenny, ja nigdy nie byłem 

tak słodko trzymany i nie miałem takiej mocy. Mamy misję związaną z 
Domem, w którym Bóg jest z nami u władzy. ”—Flora E. Bower, Hephzibah 
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Rescue Home, Tampa, Fla.jeszcze dwie dziewczyny i ja otrzymaliśmy 
Pocieszyciel, a inni są głodni. Chwalcie Pana. Nigdy nie był tak cenny, ja 

nigdy nie byłem tak słodko trzymany i nie miałem takiej mocy. Mamy misję 
związaną z Domem, w którym Bóg jest z nami u władzy. ”—Flora E. Bower, 
Hephzibah Rescue Home, Tampa, Fla. 

„Jak bardzo dziękuję Bogu, kiedy kiedykolwiek wspominam tych bliskich w 
Los Angeles i okolicach, i jak moje serce staje się czułe, a oczy wilgotne, 

kiedy myślę o rodzinnych spotkaniach, które mieliśmy dwa razy dziennie 
na starym kempingu, kiedy zbieraliśmy się wokół Stół Ojca zarówno dla 

duchowego, jak i doczesnego orzeźwienia. Jak słodkie twarze świętych 

pojawiają się przede mną, gdy zbieraliśmy się w tabernakulum lub w 
namiocie jadalnym, lub gdy spotykaliśmy się, chodząc tam i z powrotem na 

terenie lub w góry, aby się modlić, lub gdy przechodziliśmy tam iz 
powrotem między nimi a miastem, spotykając niektórych z naszych drogich 

braci i sióstr i witając ich w imieniu Jezusa. Moja dusza jest zalana radością, 
kiedy wspominam te miłe wspomnienia. Kiedy indziej ogarnia mnie 

tęsknota, by powtórzyć te szczęśliwe dni,co, gdy spoglądam wstecz, wydaje 
się być przedsmakiem szczęśliwego tysiącletniego dnia. Chwała naszemu 

drogiemu Chrystusowi. Jak pamiętam was wszystkich przed tronem, nie 
tylko za każdym razem, gdy zginam kolana, ale także wiele, wiele razy, 

kiedy wykonuję swoje codzienne zajęcia. Mogę donieść o zwycięstwie w 
mojej duszy i towarzyszyła mi moja droga żona w marszu w górę. Dwie z 

moich małych dziewczynek w wieku sześciu i dziewięciu lat są uratowane i 
dobrze sobie radzą. Chwała Jezusowi. Jest tu wiele głodnych dusz 

spragnionych Ewangelii. ”Joseph A. Grainger, Melfort, Sask., Kanada.i 

dołączyła do mnie moja droga żona w marszu w górę. Dwie z moich małych 
dziewczynek w wieku sześciu i dziewięciu lat są uratowane i dobrze sobie 

radzą. Chwała Jezusowi. Jest tu wiele głodnych dusz spragnionych 
Ewangelii. ”Joseph A. Grainger, Melfort, Sask., Kanada.i dołączyła do mnie 

moja droga żona w marszu w górę. Dwie z moich małych dziewczynek w 
wieku sześciu i dziewięciu lat są uratowane i dobrze sobie radzą. Chwała 

Jezusowi. Jest tu wiele głodnych dusz spragnionych Ewangelii. ”Joseph A. 
Grainger, Melfort, Sask., Kanada. 

 

ZBAWIENIE JEZUSA 

„Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i ocalić to, co zginęło”. Łukasza 
19:10. 

Jezus nadal zbawia dzisiaj. O grzeszniku, oddaj swoje serce Jezusowi i bądź 
zbawiony. Zawisł, krwawił i umarł na krzyżu Kalwarii, aby odkupić twoją 

duszę od grzechu i piekła. O, On cię kocha i wzywa cię do powrotu do 
domu. Wróć do domu, biedny grzeszniku, wróć do domu. 
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Kiedyś byłem grzesznikiem. Nie wiem, czy byłem takim zatwardziałym 
grzesznikiem, ale byłem grzesznikiem. Kiedyś kochałem ludzi Chrystusa i 

uwielbiałem chodzić do kościoła; ale ja nie znałem Jezusa. Nie wiem, jak 
mogłem Go poznać. Myślałem, że to uczucie lub wyobraźnia, które pojawiły 

się dzięki tak silnej miłości do słowa Bożego. Ale wszystkie te myśli, kiedy 
je podsumowałem, były niczym. W moim sercu było coś, co powiedziało mi, 
że zbawienie Jezusa jest rzeczywistością. 

Uwielbiałem chodzić i słuchać głoszonego słowa Bożego, kupiłem więc Biblię 
i zacząłem czytać. Ale nienawidziłem czytać w Biblii, gdzie śmierć i piekło 

zostały wrzucone do jeziora płonącego ogniem i siarką. Obj. 20:14. 

Mówiłem, że nie chciałbym tam jechać. Następnie w Psalmach 9:17 
czytamy: „Niegodziwi zostaną zamienieni w piekło i wszystkie narody, które 

zapomną o Bogu”. Grzeszniku, gdzie spędzisz wieczność? Czy wydasz to z 
diabłem i jego aniołami, czy też z Bogiem i Jego aniołami? 

Jeśli przeczytasz w 55. Księgi Izajasza, znajdziesz te słowa: „Hej, wszyscy, 

którzy pragną, przyjdźcie do wód, a kto nie ma pieniędzy, przyjdźcie, 
kupcie i jedzcie. Tak, chodźcie, kupujcie wino i mleko bez pieniędzy i bez 

ceny ”. Chwalmy Pana. O drogi grzeszniku, to jest Jezus, ta woda. On jest 
tym mlekiem i tym miodem. Możesz mieć Jezusa Chrystusa w swoim sercu, 

nie płacąc za to. Błogosławiony Duch Święty wzywa was dziś wieczorem i 
dzisiaj, abyście przyszli i przyjęli tę wodę życia. O grzeszniku, przyjmij Go. 

Mówi: „Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, a swoją 
pracę na to, co nie zaspokaja?” O drogi grzeszniku, drogi cenny odstępco, 

Jezus może zadowolić twoje serce. Możesz wydać wszystkie swoje 
pieniądze na zdobycie ładnej szaty, w najnowszym stylu, możesz chodzić 

do wszystkich teatrów, na wszystkie imprezy karciane, możesz mieć dobrą 
pozycję, możesz być dobrym moralnym mężczyzną lub kobietą; ale o 

drodzy umiłowani, to was nie zadowoli. Twoje serce jest nadal puste. Nic 
nie może zaspokoić tego tęsknoty serca i przynieść wytchnienia, pokoju i 
radości tylko Jezus Chrystus, Syn Boży. Obyś Go poznał. Przyjmijcie Go. 

Prorok powiedział: „I pracujcie nad tym, co nie zadowala. Słuchajcie mnie 

pilnie i jedzcie to, co dobre”. Jezus Chrystus jest żywym chlebem, który 
zstępuje z nieba i jeśli zjesz z tego Chleba, już nigdy nie będziesz głodny. 

Twoja dusza będzie pełna radości i wesołości. Jezus mówi: „Kto pije tę 
wodę, nigdy nie będzie pragnął”. To jest woda życia, która płynie przez 
nieustanne wieki wieczności. 

„Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć”. Nadchodzi czas, kiedy ludzie 

będą szukać Boga i będzie za późno. W Księdze Przysłów 1: 26-28 mówi: 
„Ja też będę się śmiał z waszego nieszczęścia; będę się śmiał, gdy nadejdzie 

wasz strach, kiedy wasz strach przyjdzie jako spustoszenie, a wasze 
zniszczenie przyjdzie jak wicher, kiedy nadejdzie ucisk i utrapienie. Wtedy 
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będą mnie wzywać, ale ja nie odpowiem; będą mnie szukać wcześnie, ale 
mnie nie znajdą. " O umiłowani, to jest słowo Boże. 

Potem znowu mówi: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście trudni i 

obciążeni, a dam wam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie 

dla waszych dusz. Albowiem Moje jarzmo jest lekkie, a Moje brzemię lekkie. 
" Drogi ukochany, jarzmo Chrystusa jest łatwe, ale jarzmo szatana jest 

niewolą, jest ciężkie. Sprawia, że wydajesz pieniądze na teatry, imprezy, 
tańce i na to, co cię nie satysfakcjonuje, i przyprawia cię o wiele bólu. On 

cię podtrzymuje. Twoja dusza nigdy nie jest zadowolona. Jesteś 

zniewolony, aby nadążyć za tłumem. Ale, o umiłowani, Jezus uwalnia was 
z tej niewoli. Jego jarzmo jest lekkie, Jego brzemię lekkie. Niech Bóg 

pomoże ci oddać serce Jezusowi, abyś mógł poznać Jego zbawienie. On 
ratuje cię przed opowiadaniem historii, hazardem, grą w karty,chodzenie 

na wyścigi konne, picie whisky lub piwa, oszukiwanie i wszystko, co 
grzeszne lub diabelskie. Pan Jezus Chrystus oczyści cię i uzdrowi w każdym 
calu. On uzdrowi twoje ciało i uczyni cię nowym. 

Mówi: „Jeśli się kto nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć królestwa 
Bożego. To, co się narodziło w ciele, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, 

jest duchem”. Pierwsze narodziny czyni nas stworzeniami, są to narodziny 

fizyczne; ale drugie narodzenie jest z góry. To miłość Boga rozlana w 
naszych sercach przez Ducha Świętego. To czyni nas nowym stworzeniem 

w Chrystusie Jezusie. Stare rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe, 
więc stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Bóg wkłada 

swoją miłość i radość do naszych serc i możemy śpiewać Chwalcie Boga. 
Chwała Jego imieniu. 

O, jeśli jesteś nawróconym dzieckiem, oddaj Bogu swoje serce i pozwól Mu 

uświęcić cię Swoją oczyszczającą krwią. Jezus modli się dzisiaj o twoje 
uświęcenie. Jest w niebie, ale mówi: „Nie modlę się, abyś ich zabrał ze 

świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, tak jak Ja nie 

jestem ze świata. Uświęć ich. przez prawdę twoją, słowo twoje jest prawdą. 
" Chwała Jego imieniu. Jego Krew płynie i może oczyścić się z każdej plamy. 

Kiedy Bóg cię uświęca, pokochasz Go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, 
ponieważ radość przepłynie przez twoje serce jak rzeka. Następnie, gdy 

zostaniesz uświęcony, możesz otrzymać chrzest Duchem Świętym, a Bóg 
da znaki, którymi będziesz podążać, mówiąc językami, wyrzucając diabły, 
kładąc ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Pan cię błogosławi. Amen. 

 

Nie możemy sobie na to pozwolić 

Nie możemy sobie pozwolić na sprzedaż szatanowi nawet małego kawałka 

ziemi w naszych sercach; bo jeśli to zrobimy, będzie miał pierwszeństwo 
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przed bramą, aby się do niej dostać. Jedynym sposobem, aby go 
powstrzymać, jest życie w Słowie, życie wypełnione Duchem 

Świętym. Wielu ludzi sprzedało się dzisiaj za darmo, sprzedali kawałek 
swojej ziemi, która została odkupiona przez krew Chrystusa. Sprzedali 

ziemię szatanowi, aby popełniać cudzołóstwo, kraść, bić lub oszukiwać, ale 
chwalcie naszego Boga, wysłał nam tę błogosławioną Ewangelię, Słowo 

Boże, aby odkryć ludzkie grzechy mocą Ducha Świętego, który mogą zostać 
uwolnieni od tych duchów niewoli. 

Jeśli wróg stwierdzi, że jest w nas słabe miejsce, przyjdzie na różne 

sposoby, aby namówić nas do sprzedania mu kawałka ziemi, aby mógł 

zasiać na nim swój dziki owies. Powinniśmy być jak Jezus: kiedy wróg 
próbował z Nim targować się o ziemię świata, mówiąc Mu, co Mu da, 

ofiarując Mu cały świat, jeśli upadnie i odda mu cześć, Jezus nie pokłoni 
się. Mamy też Jego oświadczenie, że kiedy przyszedł szatan, nic w Nim nie 

znalazł. Więc szatan nie miał mocy, nie miał prawa drogi. O, nie możemy 
kłaniać się ani iść na kompromis w żadnym wypadku ze światem, ciałem 
lub diabłem. 

 

Uświęcone ciało to takie, które jest oczyszczone ze wszystkich chorób i 

dolegliwości. Pan daje ci władzę nad chorobami i dolegliwościami, „aby cały 
twój duch, dusza i ciało były zachowane bez zarzutu”. Niektórzy nauczają, 

że jeśli nie masz uświęconego ciała, nie możesz być święty. Ale chociaż nie 
osiągnęliście jeszcze swojego dziedzictwa w zadośćuczynieniu Jezusa i nie 

macie ciała, które jest uświęcone od wszelkich chorób, to jednak wasze 
ciało jest święte dla Pana, jeśli nie zgrzeszycie. Twoje ciało jest świątynią 

Ducha Świętego, jeśli Duch Chrystusowy jest w tobie. A twoim przywilejem 
jest iść dalej i uzyskać doskonale całe, mocne ciało; abyś oddał Mu chwałę 

za zbawienie ducha, duszy i ciała. To nie znaczy, że nie możesz już 
chorować. Musicie zachować zdrowie i uzdrowienie swojego ciała, tak samo 
jak duszy, przez wiarę i posłuszeństwo. 

 

 

WIARA APOSTOLSKA 
`` Wcześnie walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym ''. Judy 3 

 

Tom II. 13 Los Angeles, Cal. , Maj 1908 Subskrypcja bezpłatna 
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Rozpalają się pożary 

 

Ducha Świętego na całym świecie 

Irlandia 

Zarówno Belfast, jak i Bangor odwiedzono z okazji Pięćdziesiątnicy. 

Anglia 

W zeszłym roku pojawiły się wiadomości, że prawdopodobnie 500 osób w 
Anglii obchodziło dzień Pięćdziesiątnicy. 

Chiny 

Słyszymy z południowych Chin, że około 100 osób zostało ochrzczonych 

Duchem Świętym, a teraz mają artykuł w języku chińskim zatytułowany 
„Prawdy zielonoświątkowe”, który jest rozrzucany po Chinach i Japonii. To 

błogosławiony papier i można w nim poczuć moc, nawet jeśli nie można go 
przeczytać. 

Afryka Zachodnia 

Brat E. McCauley z Long Beach w Kalifornii otworzył misję w Monrowii w 

Liberii. Bóg błogosławi dzieło. Inni misjonarze pomagają. Siostra Harmon 
pisze: „Czasami cudownie jest widzieć przejawy Ducha i odczuwać moc. 

Trzęsą się jak człowiek z ciężkim chłodem; są tak gorliwi, kiedy się modlą, 
a Bóg tak ich błogosławi, aż wy może ich usłyszeć o przecznicę dalej " 

Jerozolima 

Pewien tubylczy pastor z Bejrutu w Syrii przybył do Jerozolimy na zimę. Bóg 

ochrzcił go Duchem Świętym i on mówi językami. Wychwalać Boga! Bóg 
zapoczątkował ten ruch w 33 roku ne w tym drogim starym mieście, a 

„późny deszcz” spadł w 1908 roku. Chwała Bogu! Panna Elizabeth Brown z 
Christian and Missionary Alliance przyjęła chrzest ponad dwa tygodnie 

temu. Miała naprawdę staromodne manifestacje, jak wiele osób na Azusa 
Street. Sekret tej sprawy polegał na tym, że została oddana Bogu. Chwalcie 

Jego imię! Przyszła do mojego pokoju i poprosiła, żebym położył na niej 
ręce do chrztu. Poczuła fale ognia przechodzące przez jej głowę i twarz, a 

potem zaczęła mówić językami. Śpiewa niebiańską pieśń. Warto ją 
usłyszeć. - Lucy M. Leatherman, Jerozolima, Palestyna, opieka konsulatu 
amerykańskiego. 
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Szwecja 

Duch Święty zstępuje na pokornych w Guttenbergu. Podczas jednego 

spotkania modlitewnego ujrzeli ogień, a cztery osoby zostały napełnione 
Duchem Świętym i mówiły językami. Chwalili Boga do 5 rano. W ciągu kilku 

dni ponad dwanaście osób zostało ochrzczonych Duchem Świętym i 
mówiących językami. 

Osiem małych dzieci zostało napełnionych Duchem, którzy mówią 
językami. Niektórzy z nich stoją na krześle świadcząc o Chrystusie. 

Wielu chorych zostało uzdrowionych, grzesznicy zostali zbawieni, a 

odstępcy przyszli do Pana. Pewnego dnia lutego dwudziestu trzech zostało 
ochrzczonych wodą w imię Jezusa Chrystusa. Prawie wszyscy z nich mieli 

swoje doświadczenie zielonoświątkowe. Wielu szuka mocy Bożej w dzień iw 
nocy. 

Pewnej nocy Pan wysłał rybaka z wyspy niedaleko miasta, wykorzystując 

tego drogiego brata do uzdrowienia czterech chorych, a dwie siostry 
otrzymały w tym samym czasie chrzest Duchem Świętym. 

Wielu grzeszników przyszło do Boga w różnych częściach Szwecji. Tu i 
ówdzie są firmy zielonoświątkowe, gdzie Pan zabiera lud dla swego 

imienia. Wielu pracowników, którzy przyjęli chrzest w Los Angeles, jest 
wykorzystywanych przez Boga. Zwróć się do brata Andrew G. Johnson, 
Backevick, 3 Hisingstad, Szwecja. 

Indie 

W szkole Panditta Ramabai w Mukti. Kedagon, Indie, Bóg znów działa u 
władzy wśród dziewcząt. Bóg ponownie wylewa na nich takiego ducha 

modlitwy. To jest jak potężny ryk morza, kiedy zaczynają. Robotnicy 
oczekują ponownego wylania Jego Ducha na Mukti. Błogosławiony pracował 
także wśród ludzi Chrześcijańskiego i Misyjnego Przymierza w Bombaju. 

Brat Max Wood Moorhead z Bombaju w Indiach pisze: „Bóg działa potężnie 
za pośrednictwem prezydencji w Bombaju i są teraz świadkowie w 

Bombaju, Khamgaonie, Okoli, Amraoki, Dholka, Dharangaon, Rhesqaon, 

Nasrapur, Pandharpur i Dhond. Chwała Bogu! tubylcy wkraczają i jak 
błogosławiony Bóg wykorzystuje tych ignorantów, skromnych Indian jako 

kanały błogosławieństwa dla własnego ludu. 19-letni chłopiec został 
napełniony Duchem Świętym w styczniu i został cudownie uzdrowiony z 

konsumpcji i pomocny w zdobywaniu dusz, Jezus, jego pogańska matka i 
pogański chłopiec, stary przyjaciel. Był też posłańcem mocy dla misjonarzy 

z ojczyzny. W Dolce, stacji Aliansu Chrześcijan i Misjonarzy, gdzie pięciu 
misjonarzy otrzymało Pięćdziesiątnicę, sześciu sierot chłopcy wywyższają 
Boga w nowych językach. " 
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PENTECOSTAL WYLANIE W SZKOCJI 

Z „Confidence”, bezpłatnej gazety zielonoświątkowej, którą można 
otrzymać od redakcji, 11 Park Lea Road, Sunderland, Anglia. 

 

Pięćdziesiątnica spadła w Szkocji w Edynburgu, Glasgow, Dumfermline, 

Sterling, Clydebank, Falkirk, Tarbert, Toll Cross, Banton by Kilsyth, 
Kirkintillock, Coatbridge i innych miejscach. 

Niektóre incydenty są zgłaszane z Kilsyth, małego szkockiego miasteczka 
dwanaście mil od Glasgow i innych punktów. 

    * * *     

Strażak w kopalni, opierając się na łopatce przy pracy, zaczął mówić 
językami. 

    * * *     

Górnik w Motherwell wybuchł w obliczu węgla - to znaczy podczas 
napełniania swojego wozu lub balii. Śpiewał. „Jak ja kocham tę słodką 

historię z dawnych czasów”. Powiedział, że poczuł, że coś spada, a potem 
podniósł się. Następnie przez dwie godziny siedział na swoim stosie węgla, 

mówiąc językami, podczas gdy Duch Święty mówił do niego. Mężczyźni w 
pobliżu wkrótce go usłyszeli, a jeden z nich zawołał: „Jest Jock w językach, 
a ja jeszcze nie jestem zbawiony”. 

    * * *     

Wielu nawróciło się właśnie dzięki słuchaniu, jak inni mówią językami. Tak 

było z młodym H. Uwielbiał wyścigi rowerowe itp. I trzymał się z daleka od 
spotkań; ale kiedy usłyszał w domu swoją siostrę „mówiącą tajemnice”, 

wychwalającą Boga w nieznanym języku, załamał się. W Sali Misyjnej, od 
3 popołudnia do 2 dnia następnego, miał do czynienia z Bogiem i został 

zbawiony, uświęcony i ochrzczony Duchem Świętym na podstawie 
biblijnych dowodów. 

    * * *     

W wiosce w tej części Szkocji mała kapliczka zapaliła się i około dwudziestu 
osób otrzymało Pięćdziesiątnicę wraz ze znakami, a trzynaście zostało 

poważnie nawróconych. Organizowali „zebranie społeczności” dla tych, 
którzy zostali w pełni namaszczeni. Wokół zgromadzili się obcy, słyszący 
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gwałtowne okrzyki pochwały i mówienie językami. Drzwi pilnował 
sympatyczny policjant (w środku znajdowały się jego żona i córka, które 

otrzymały błogosławieństwo). W końcu zawołał: „Chłopaki, nie mogę tego 
dłużej znieść, oto idzie”. I gwałtownie otworzył drzwi i odkładając hełm, 

wkrótce błagał Boga o całkowity chrzest Duchem Świętym. I wtedy go 
przyjął i przyszedł, mówiąc językami. 

    * * *     

Wzruszający jest widok chłopców z Kilsyth (spora liczba dostało swoje 
Pięćdziesiątnicę), wszystkich z Bibliami na spotkaniu, a także małych 
dziewczynek, mówiących językami i przekazujących uroczyste przesłania. 

    * * *     

W innych miejscach dzieci musiały cierpieć. Słyszeliśmy o jednym, którego 

ojciec przy drinku kopnął swoją córeczkę, ponieważ chodziła na zebrania, a 
ona spojrzała na niego i przez łzy powiedziała: „Chwała Jezusowi!”. 

    * * *     

Maszynista z Kilsyth szedł do domu i nogi mu się ugięły. Moc Boża spadła 
na niego i wsparli go w kuchni brata Murdocha, gdzie wielu przyjęło chrzest, 

a on wkrótce „skończył”, śpiewając tak, jak wypowiedział mu Duch, i śpiewa 
odtąd. 

Wielu już podróżowało do Kilsyth ze wschodu i zachodu, północy i 

południa. Kilku krytycznych śledczych przybyło pewnego dnia 
pociągiem. Zgodzili się przetestować tę rzecz, zadając pytania pierwszemu 
napotkanemu człowiekowi Kilsyth. To portier otworzył drzwi wagonu. 

- Odbywają się tutaj jakieś spotkania? 

- Tak, panie, są. 
- Czy byłeś w którymś z nich? 

"Tak, byłem." 
- Czy to prawda, że niektórzy ludzie mówią językami? 

"To prawda." 
"Znasz kogoś?" 

- Tak, sam jestem jednym. 

    * * *     

Szkoci znają swoje Biblie. Nie są głupcami, nie dają się łatwo ponieść. Ale 

wiedzą, że Bóg pojawił się pośród nich, chwalą Go i wywyższają zawsze 
drogocenną Krew, dzięki której zwycięstwo jest zapewnione. 
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PENTECOST W AUSTRALII 

Pan z wielką mocą odwiedził Australię, a dusze zostały ochrzczone 
Duchem Świętym i znakami, które mu towarzyszą. 

 

Na spotkaniu w domku w lutym 1907 r. W Melbourne młody brat przyjął 

chrzest Duchem Świętym i zaczął mówić językami. Niektórzy ulegli mocy 
Bożej i zgromadzenie wywołało wielki podziw. Brat mówił i śpiewał, 
przekazując orędzia w nieznanym języku, a także tłumacząc. 

    * * *     

Kilku chrześcijan zatrzymało się w domu w drodze do kościoła pewnej 

soboty wieczorem, ale powiedzieli, że najpierw będą mieli trochę czasu na 
modlitwę. Pan zstąpił z taką mocą, że nie mogli iść, a niektórzy mówili 
językami i śpiewali niebiańską muzykę. 

    * * *     

Siostra zmywała naczynia śniadaniowe, kiedy Pan wezwał ją do modlitwy, 

natychmiast była Mu posłuszna, a Duch wkrótce przyprowadził ją do Niego 
uwielbiając w nieznanym języku. Mówi: „Po prostu zatraciłam się w Jego 
miłości”. 

    * * *     

Kilku czekało na Boga pewnej piątkowej nocy, kiedy Duch Święty zstąpił na 

19-letniego chłopca. Przez ponad godzinę pięknie śpiewał o przyjściu 
Jezusa. Następnego ranka w pracy w nieznanym języku śpiewał chwałę 
Bogu. 

    * * *     

Te wielkie błogosławieństwa przyszły na pokornych i pokornych. Wielu 

miało wizje Jezusa i niebiańskiego ognia, a interpretacje mówią o rychłym 
przyjściu Jezusa. 

Policjant otrzymuje Pięćdziesiątnicę 

Policjant John Barclay, 161 Elgin Street, Carlton, Melbourne, odebrał 
Pięćdziesiątnicę. Oto część jego zeznań: 

W wieczór wielkanocny 1907 roku, w obozie Świętości około dwudziestu 
siedmiu mil od Melbourne, wszyscy zebraliśmy się na nasze zwyczajowe 

spotkanie modlitewne i modlitewne. Pewien brat przeczytał 1 Kor., Rozdział 
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12. Potem wszyscy uklękliśmy, ale nikt nie był w stanie głośno się 
modlić. Jedyne słowa, jakie mogłem wypowiedzieć, to: „Panie, objaw się 
dziś wieczorem”. 

Niebawem jakaś potężna, cudowna niewidzialna moc objęła mnie i upadłem 
na podłogę. Wszystko wokół mnie zniknęło. Inni przyjaciele byli tak, jakby 

nigdy nie istnieli. Widziałem otwarte niebiosa i mojego drogiego Jezusa 
siedzącego na tronie. Och, radość, piękno i chwała! To nie do opisania. 

Wtedy Jezus zszedł do pokoju i zobaczyłem, jak się dookoła uśmiecha. Ale 
On spojrzał na mnie tak smutno, a Jego spojrzenie potępiało mnie za 

odmowę wcześniejszego poddania się Mu w pełni. Jego kochające, ale 
smutne spojrzenie złamało mi serce, rozpłakałem się i płakałem: 

„Panie, oddaję Ci wszystko, abym zrobił ze mną, co zechcesz!” Po prostu 
wypłakałem z serca ten werset: „Pójdę tam, gdzie chcesz, żebym poszedł, 

drogi Panie”. Wtedy Pan znowu się uśmiechnął. Przez cały ten czas 
widziałem niezliczone zastępy aniołów w chwale i och, takie olśniewające 

światło i piękno. Ilekroć płakałem: „Pójdę tam, gdzie chcesz, abym poszedł, 
drogi Panie”, drogi Pan uśmiechał się do mnie, a aniołowie machali białymi 

piórami. To było po prostu niebiańskie; nie ma takiego piękna na ziemi! 
Żadne słowa na świecie nie mogą opisać, jak to było. W wizjach pokazał 

mi, że w niebie jest tyle samo radości z powodu całkowicie 

podporządkowanej duszy, jak z powodu powrotu zgubionego grzesznika 
powracającego z dziczy. 

Aby wrócić do wieczoru wielkanocnego, byłem przez około półtorej godziny 

świadomy jedynie obecności Pana. Kiedy znowu wróciłem na ziemię i 
rozejrzałem się, niektórzy klęczeli w cichej modlitwie, inni leżeli na ziemi. 

Wkrótce pewna siostra zaczęła się modlić, błagając Boga, aby pobłogosławił 
Jego dzieci i ocalił zgubione dusze. Potem modliła się w dziwnym języku, 

który brzmiał jak chiński. Potem zaczęła śpiewać w tym samym języku. Co 
za niebiańska muzyka! Brzmiało to bardzo podobnie do głosu anioła, 

rozchodzącego się po balkonach nieba. Ze wszystkich wielkich śpiewaków, 

których słyszałem, nigdy nie słyszałem czegoś tak słodkiego. Przekazała 
wiadomości od Boga kilku osobom. Nasze spotkanie trwało do 4 rano. 

Po powrocie do pracy w domu tak bardzo chciałem dowiedzieć się więcej o 

drogim Panu, że zacząłem bardzo gorliwie szukać chrztu Duchem Świętym 
i ognia. Szatan dawał mi bardzo zły czas, mówiąc mi, że to wszystko była 

fałszywa doktryna. Poszedłem do swojej sypialni i powiedziałem Panu, aby 
odpędził szatana, że jego ataki były większe, niż mogłem znieść. Wtedy 

wszystko raz piękny spokój i pokój wypełnił moją duszę, byłem tak 
szczęśliwy, że nie mogłem Go nawet chwalić, ale siedziałem u Jego stóp z 

zamkniętymi oczami, patrząc w Jego kochaną twarz, kiedy zobaczyłem 

światło jaśniejące z nieba o wiele jaśniejsze niż południowe słońce; jaśniej 
i jaśniej świeciło na mojej twarzy, aż musiałem zakryć oczy rękami. 
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Tej nocy poszedłem na spotkanie do prywatnego domu i na tym spotkaniu 
szatan przyszedł do mnie z większą mocą i byłem ze wszystkich ludzi 

najbardziej nieszczęśliwy. Około 22:30 Szatan zrobił wszystko, co w jego 
mocy, abym poszedł do domu; ale mój Jezus kazał mi czekać na Pana z 

innymi, z których niektórzy byli pod Duchem i mówili językami. Około 
pierwszej w nocy brat położył na mnie ręce i przyjąłem chrzest. Moje ręce, 

ramiona i całe ciało bardzo drżały i upadłem na podłogę. Wszyscy inni 
wielbili Pana. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Chrzci Duchem 

Świętym tak samo dzisiaj, jak dziewiętnaście wieków temu. W tym nocnym 
tygodniu Pan dał mi języki i od tego czasu mówię w czterech lub pięciu 
różnych językach. Wszelka chwała Jego imieniu! 

Ludzie mówili mi, że to wszystko z diabła; ale Jezus, któremu służę i 

któremu ufam, nie pozwoli szatanowi oszukać mnie. Minęło już ponad sześć 
miesięcy, odkąd przyjąłem ten chrzest i wiem, że szatan nie daje mi pokoju, 
radości i szczęścia, które mam. 

 

Włamywacz przyszedł do ołtarza w Azusa Mission, rzucił swoje klucze do 

szkieletu pod ławkę (planował obrabować dom). Został cudownie zbawiony, 
wkrótce został uświęcony. Został ochrzczony w oceanie, krzyczał i 

wskakiwał do wody iz wody, był tak wypełniony mocą Bożą. Tego 
popołudnia został ochrzczony Duchem Świętym i mówił językami. Wielbi 
Boga i płacze, mówiąc o swojej wspaniałej miłości i miłosierdziu. 

 

Pewna siostra odkryła, że pewne rzeczy utrudniają jej przyjęcie chrztu, 

zamknęła się w swoim pokoju i modliła się praktycznie przez cały dzień i 
całą noc. Modliła się i wyrzuciła z serca wszystkich swoich idoli, a moc 

spadła na nią „jak grad”, mówi. Mówiła językami przez długi czas, chociaż 
kiedy przyszła na misję, powiedziała, że nie chce języków. Ale Bóg ochrzcił 
ją, jak wszyscy inni. 

 

Pewien brat przybył z Chin do Los Angeles i przyjął chrzest Duchem 

Świętym i udał się do Anglii, i pisze, że było to najwspanialsze 
doświadczenie w jego życiu i cieszy się pełnią Ducha. 

 

Czołowy człowiek wśród kolorowych masonów w Indianapolis, który był 

także rysownikiem dwóch gazet, został uświęcony i ochrzczony Duchem 

Świętym mówiącym różnymi nowymi językami. Zrezygnował i modlił się ze 
swoimi członkami w pokoju loży, i byli bardzo poruszeni. Od tego czasu 
niektórzy z jego braci również otrzymali Pięćdziesiątnicę. 
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Co Bóg uczynił? W ciągu dwóch cennych lat, odkąd Pan wylał Zielone 
Świątki w Los Angeles w małym domku przy ulicy Bonnie Brae, 

rozprzestrzenił ją po całym świecie. Alleluja. Wielu raduje się 
niewypowiedzianą radością z powodu wielkich błogosławieństw, które Bóg 

wylewa w tym późnym deszczu. Wielu zostało zbawionych, uświęconych, 
uzdrowionych z chorób i ochrzczonych Duchem Świętym i ogniem. Wiele 

szczęśliwych rodzin napełnionych Duchem pracuje dla Jezusa. Wkrótce po 
upadku Pięćdziesiątnicy święci wynajęli niższy pokój w starym budynku 

przy Azusa Street, co było błogosławieństwem Bożym. Jemu niech będzie 

cała chwała i chwała. Kiedy miejsce miało zostać sprzedane, aby misja 
musiała się przenieść, święci zgodzili się kupić je za trzy lata, aby zapłacić 

15 000 dolarów, spodziewając się, że Pan prześle wszystkie pieniądze przed 
tym czasem,On to uczynił i odpowiedział na nasze modlitwy w cudowny 

sposób. Pokornie dziękujemy Bogu. Uwielbiamy myśleć o błogosławionym 
starym „Domu Żłobka”, w którym tak wielu z nas otrzymało chrzest 

Duchem Świętym. Wielu świętych kocha to miejsce i będą się radować, że 
Bóg nam je dał. 

 

Charakter Chrystusa jest naszym wzorem, a Jego słowo jest naszą 

dyscypliną. Chcemy być tacy jak Jezus w Jego cierpieniu, Jego męce, Jego 
śmierci. On jest naszym ideałem. Chwała Bogu! 

 
Strona 2 

Wiara apostolska 

 

W kolejnych numerach tego artykułu adres 

KAMPANIE WIARY APOSTOLSKIEJ, PORTLAND, RUDA. 

 

Subskrypcja bezpłatna 

 

MISJA Wiara apostolska 
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Oznacza przywrócenie wiary niegdyś przekazanej świętym - dawnej 
religii, zebrań obozowych, przebudzeń, misji, pracy ulicznej i więziennej 

oraz wszędzie jedności chrześcijan. 
Pokuta - Marka 1:14, 15 

Boski smutek za grzech , przykład - Mat. 9:13; 2 Kor. 7: 9, 
11; Dz 3,19; Dz 17, 30, 11. 

Wyznanie grzechu - Łukasza 15:21 i Łukasza 18:13, 
Porzucenie grzesznych sposobów - Izaj. 55: 7; Jonasza 3: 

8; Prz. 28:11. 
Restytucja - Ezech. 33:15. Łukasza 19: 8. 

I wiara w Jezusa Chrystusa. 
Pierwsza praca - usprawiedliwienie jest aktem wolnej łaski Bożej, 

przez który otrzymujemy przebaczenie grzechów. Dz 10:42, 43; Rz 
3:25, 

Drugie dzieło - Uświęcenie jest drugim dziełem łaski i ostatnim 

dziełem łaski. Uświęcenie jest aktem wolnej łaski Bożej, przez który 
On nas uświęca. Jana 17:15, 17 - „Poświęć ich w prawdzie twojej; 

słowo twoje jest prawdą”. 1 Tes. 4: 3; 1 
Tes. 5:23; Hebr. 13:12; Hebr. 2:11; Hebr. 12:14. 

Uświęcenie jest oczyszczaniem, aby uczynić świętym. Uczniowie 

zostali uświęceni przed dniem Pięćdziesiątnicy. Po dokładnym 
przestudiowaniu Pisma przekonasz się, że tak jest teraz: „Czyści 

jesteście dzięki słowu, które do was powiedziałem”. (Jana 15: 3: 
13:10), a Jezus tchnął na nich Ducha Świętego (Jana 20:21, 22). 

Wiesz, że nie mogliby otrzymać Ducha, gdyby nie byli czyści. Jezus 

oczyścił i wyciągnął wszelkie wątpliwości ze swojego kościoła, zanim 
powrócił do chwały. 

Chrzest Duchem Świętym jest darem mocy nad uświęconym 

życiem; więc kiedy to otrzymujemy, mamy ten sam dowód, jaki 
otrzymali uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2: 3, 4), mówiąc 

językami ciosanymi. Zobacz też Dzieje 10:45, 46; Dz 19: 6; 1 Kor 
14,21. „Albowiem za waszych dni wykonam dzieło, w które nie 

uwierzycie, choćby wam to powiedziano” - Hebr. 1: 5. 
Uzdrawianie - Musimy wierzyć, że Bóg jest w stanie uzdrawiać - 

Ex. 15:26: „Ja jestem Panem, który cię uzdrawia”. Jakuba 

5:14; Psa. 103: 3; 2 Królów 20: 5; Matt. 8: 16,17; Marka 16:16, 
17, 18. 

„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla Mnie coś 
trudnego?” - Jer. 22:27. 

Zbyt wielu pomyliło łaskę uświęcenia z nadaniem Mocy lub chrztem Duchem 

Świętym; inni przyjęli „namaszczenie, które trwa” na chrzest i nie zdołali 
osiągnąć chwały i mocy prawdziwej Pięćdziesiątnicy. 
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Krew Jezusa nigdy nie zmyje żadnego grzechu między człowiekiem a 
człowiekiem, który mogą naprawić; ale jeśli nie możemy naprawić zła, Krew 
łaskawie przykrywa. (Mat. 5:23, 24). 

Nie walczymy z ludźmi ani z kościołami, ale staramy się zastąpić martwe 
formy, wyznania i dziki fanatyzm żywym, praktycznym chrześcijaństwem. 

„Miłość, wiara, jedność” to nasze hasła, a „Zwycięstwo przez Pokutującą 
krew” - nasz okrzyk bojowy. Boże obietnice są prawdziwe. Powiedział: „W 

kilku sprawach bądź wierny, a nad wieloma sprawisz, że będziesz władcą”. 
Z małej garstki chrześcijan, którzy stali pod krzyżem, gdy nadeszły próby i 
zniechęcenia, Bóg wzbudził potężne zastępy. 

 

Chiński papier zielonoświątkowy - Pan położył mi to na sercu, aby 

wydać artykuł w języku chińskim. Położyłem go moim chińskim braciom i 
modlili się nad nim, a Bóg natychmiast włożył go do ich serc i zaczęli 

tłumaczyć fragmenty na chiński. Bóg dał nam chińskiego brata, który 

przyjął chrzest Duchem Świętym i jest dobrym drukarzem. Gazeta jest już 
rozrzucana po milionach Chin. Ofiary na pomoc drogim chińskim braciom, 

ubogim w dobra tego świata, wyciągnięcie gazet i rozpowszechnianie tej 
Ewangelii mogą zostać przesłane do brata Mok Lai Chi. 5 Laddes St., 
Hongkong, Chiny. -Bracie. McIntosh. 

 

Przychodzi wiadomość, że biskup Horner z ruchu Świętości Kanady został 

ochrzczony Duchem Świętym, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Od dwudziestu 
lat domagał się chrztu i mówi, że jest to największy chrzest, jaki 
kiedykolwiek miał. 

 

Ukazują się dwa artykuły zielonoświątkowe w języku norweskim, 

„Sandhedans Tolk”, wydane przez brata H. Langelanda, Paulsbo, Wash. I 
„Byposten”, autorstwa brata TB Barratta, Christiania, Norwegia. 

 

Pan ochrzcił pewną liczbę osób w małym domku wiary na tyłach 

Misji. Posłużył się naszą kochaną siostrą Farrow, którą posłał z Teksasu na 

początku wylania Ducha w Los Angeles. W jej pokoju w chacie spora liczba 
otrzymała większe napełnienie Duchem, a niektórzy zostali uzdrowieni i 
ochrzczeni Duchem od czasu jej powrotu z Afryki. 
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WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE Z TERENU 

Czuję oddech nieba, nadchodzi, doskonałe zwycięstwo naszej cennej pracy. 

    * * *     

Ta Ewangelia spływa jak deszcz po spieczonych polach. Jezus nadchodzi 
tak szybko, a Pan używa tych narzędzi, które są mu oddane w ręce. 

    * * *     

Pomyśleć, że mamy udział w tej wielkiej Ewangelii w 
prześladowaniach. Błogosławiony Chrystus jest tak blisko, nawet u naszych 

drzwi. O zachwyt, kiedy On rozrywa chmury i słyszymy radosną nowinę: 
„Oto wszystko gotowe, wyjdźcie na spotkanie”. 

    * * *     

Bóg działa i żadne piekło nie może Go powstrzymać, więc nie musimy się 
bać, ale trzymać się nisko u Jego stóp i pamiętać, że Ten, który jest z nami, 
jest większy niż ci, którzy są przeciwko nam. 

    * * *     

Nie ma nikogo, kto mógłby nas pozbawić mocy. Moglibyśmy łatwo 

zgrzeszyć i stracić to, ale nauczyliśmy się sekretu trwania w Jego miłości, 
czyli utrzymywania czystości. 

    * * *     

Chwalę Boga, że mnie uwolnił. Nie ma dość ludzi ani diabłów, aby 
powstrzymać tę wielką rzekę, którą Ojciec wrzucił w moją istotę ze względu 

na Jezusa. Błogosławcie Jego imię. O, niech Pan ma z wami swoją drogę i 
bądźcie wolni, jak niebo was uczyni. 

    * * *     

Jezus przyniósł żywe, płonące słowa Ojca na ten stary świat i błogosławi 
Jego drogie imię. Zostawił je tutaj dla tych, którzy Go kochają i 

przestrzegają Jego przykazań, i cicho chodzą przed Nim. O, pomyśleć, że 
dał nam tę moc i te słowa Ojca, które przynoszą natychmiastowe 
uzdrowienie, ganią demony i zbawiają biedne, ginące dusze. 

    * * *     

Modliliśmy się o władzę apostolską, a Pan testował Swój zielonoświątkowy 

lud, aby sprawdzić, czy jesteśmy czystym złotem, wypróbowani w 
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ogniu. Nie mógł nam zaufać, nie wypróbowawszy nas najpierw. Pan chce 
wkrótce dać doskonałe dary w ciele i da je tylko prawdziwym i 

wypróbowanym. Przygotowuje nas tak szybko, jak może i tak szybko, jak 
Mu na to pozwolimy. Chwalcie imię naszego niezrównanego Chrystusa! 

    * * *     

„Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych”. O, chcę być jednym z 
nielicznych, którzy będą chodzić z Nim w bieli. Czuję, że jeśli tylko mogę 

usiąść w jakimś zakątku nieba i spojrzeć na dostojną postać i oblicze 
mojego Chrystusa, który tak wiele dla mnie zrobił, to wystarczy. Moja dusza 

jest pochylona w pokorze, kiedy nawet myślę o tym, co On dla mnie 
zrobił. O, trzymajmy się Jego cudownych stóp. Obyśmy widzieli tylko 

Jezusa. Obyśmy w tym ostatnim ataku szatana na prawdziwe dzieci Boże, 
w tym ostatnim wylaniu Ducha, stanęli jako jeden człowiek. 

    * * *     

Jeśli wiernie wykonamy dzieło, do którego Bóg nas powołał, w obliczu 
wszelkiego piekła, zobaczymy rezultaty. Wielu będzie głosić zwykły 

kompromis, ale ja tego nie zrobię. Nie może i być wiernym Bogu. Ten stary 
świat widział tylko porażkę i słabość ludu Bożego, a nadszedł czas, by 

powstać i zabłysnąć, zrzucić jarzmo. Błogosławcie Jego drogie imię! Gdy 
tylko święci zostaną trochę prześladowani za utrzymywanie porządku, 

schodzą na dalszy plan i mówią: „Może byłem zbyt surowy”. Ale jeśli nie 
będziemy wierni w tym wieku, Pan wzbudzi tych, którzy Musimy mieć Piotra 

i Pawła w tym końcowym wieku, jak również na początku kościoła. Jeśli nie 
możemy znieść złego raportu, tak samo jak dobra, potrzebujemy jeszcze 

raz zanurzyć się we krwi. Moja dusza domaga się rzeczywistości. Musimy 

być tym, za kogo się podajemy.Jeśli mamy moc Ducha Świętego, mamy 
coś, co może się ostać, a po zrobieniu wszystkiego staniemy. —FLC. 

 

Charakter i dzieło Ducha Świętego. 

Jego postać to miłość. Jeśli spotkasz ludzi, którzy dostają surowego ducha, 

a nawet mówią językami w surowym duchu, to nie mówi Duch Święty. Jego 
wypowiedzi są pełne mocy i chwały, błogosławieństwa i słodyczy. Charakter 

Ducha Świętego jest dokładnie taki, jak Jezus, Słowo prawdy, ponieważ 
Duch Święty jest „Duchem prawdy”. On zawsze mówi o Słowie i czyni 

wszystko podobnym do Słowa. Jezus był Synem Bożym, cierpiącym 
Chrystusem; a Duch Święty przychodzi na świat, aby objawić nam tego 

cierpiącego Chrystusa. Jest cichym i pokornym Duchem - a nie surowym 
Duchem. On jest Duchem chwały. Kiedy przychodzi do wierzącego, 

przychodzi, aby opowiedzieć im wszystko o zbawieniu Jezusa. On objawia 
Chrystusa. Maluje Go jako cudownego Syna Bożego, najjaśniejszy klejnot, 
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jaki Ojciec miał w niebie,naszą jedyną nadzieją zbawienia i pojednania z 
Ojcem. Jak słodko jest mieć Ducha Świętego, który przyszedł do ciebie i 

pokazał ci Jezusa poprzez Słowo. On świadczy i objawia przez Słowo i nigdy 
nie wychodzi poza Słowo. 

 

Każdy człowiek zrodzony z ducha narodził się z Jezusa Chrystusa. Nowe 

narodzenie umieszcza cię w kościele, a grzech usuwa. 

    * * *     

Nic dziwnego, że ludzie otrzymują Ducha misyjnego, gdy tylko przyjmują 
chrzest, ponieważ stają się partnerami Ducha Świętego. 

    * * *     

Podczas chrztu Duchem znajdujesz się pod mocą Ducha i nie musisz 

osądzać na podstawie tego, co widzą twoje oczy i słyszą twoje uszy, ale to, 
co objawia Duch. 

 

ŚWIĘTY NA KRZYŻU 

„Nie modlę się, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. 
Oni nie są ze świata, tak jak ja nie jestem ze świata. Uświęć ich przez 

prawdę twoją, słowo twoje jest prawdą. " Jezus nadal modli się dzisiaj tą 
modlitwą za każdego wierzącego, aby przyszedł i został uświęcony. Chwała 

Bogu! Uświęcenie jednoczy nas z Panem Jezusem. Uświęcenie czyni nas 
świętymi takimi, jakimi jest Jezus. Wtedy modlitwa Jezusa zostaje 

wysłuchana i stajemy się jednym z Nim, tak jak On jest jednym z Ojcem. 
Błogosławcie Jego święte imię. 

Mówi ponownie w 1 Tes. 4: 3, „Albowiem wolą Bożą jest nawet wasze 
uświęcenie.” Tak więc jest Jego wolą, aby każda dusza została zbawiona od 

wszelkiego grzechu, rzeczywistego i pierwotnego. Nasze rzeczywiste 
grzechy zostają oczyszczone przez Krew Jezusa Chrystusa w krzyż; ale nasz 

grzech pierworodny zostaje oczyszczony na krzyżu. To musi być prawdziwa 
śmierć dla starego człowieka. Rzym. 6: 6, „Wiedząc o tym, że nasz stary 

człowiek został ukrzyżowany z Nim, aby ciało grzechu mogło być 
zniszczone, abyśmy odtąd nie służyli grzechowi, gdyż ten, który umarł, 

został uwolniony od grzechu. ”Tak więc potrzeba śmierci starego człowieka, 
aby Chrystus mógł być w nas uświęcony. Nie wystarczy ogłuszyć starego 
człowieka albo powalony, bo zmartwychwstanie. 
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W dzisiejszych czasach Bóg wzywa swój lud do prawdziwej świętości. 
Dziękujemy Bogu za błogosławione światło, które nam daje. Mówi w II Tim. 

2:21: „Jeśli więc człowiek oczyści się z nich, będzie naczyniem honorowym, 
uświęconym i odpowiednim do użytku Mistrza”. On chce, abyśmy zostali 

oczyszczeni z nieczystości i wszelkiego rodzaju grzechu. Wtedy staniemy 
się naczyniem honorowym, uświęconym i przeznaczonym na użytek 

Mistrza, przygotowanym do każdego dobrego dzieła. Uświęcenie czyni nas 
świętymi i niszczy rodzaj grzechu, miłość do grzechu i cielesność. Czyni nas 
czystymi i bielszymi od śniegu. Błogosławcie Jego święte imię! 

Pan Jezus mówi: „Błogosławieni ludzie czystego serca”. Uświęcenie czyni 

nas czystymi w sercu. Każdy człowiek, który jest zbawiony i uświęcony, 
może poczuć ogień płonący w swoim sercu, gdy wzywany jest w imieniu 

Jezusa. O, niech Bóg pomoże ludziom wszędzie prowadzić święte życie, 
wolne od grzechu, ponieważ Duch Święty stara się wyprowadzić was z 
grzechu do cudownego światła Bożego Słońca. 

Słowo mówi: „Naśladujcie pokój ze wszystkimi ludźmi i świętość, bez której 
nikt nie ujrzy Pana”. Tak więc, umiłowani, kiedy w naszych sercach 

przyjmiemy Jezusa Chrystusa, naszego Króla Pokoju, mamy 
wszechmocnego Chrystusa, wiecznego Ojca, Księcia Pokoju. „Zachowasz 

go w doskonałym spokoju, którego umysł skupia się na Tobie, ponieważ w 

Tobie ufa”. Będziemy mieć mądrość, prawość i moc, bo Bóg jest 
sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach i święty we wszystkich swoich 

czynach. Ta świętość oznacza doskonałą miłość w naszych sercach, 
doskonałą miłość, która usuwa lęk. 

Brat Paweł mówi, że aby stać się świętymi i żyć świętym życiem, 

powinniśmy powstrzymywać się od wszelkich pozorów zła. Następnie 
apostoł dodaje: „A sam Bóg pokoju poświęci was całkowicie i proszę Boga, 

aby cały wasz duch, dusza i ciało zachował nienaganną na przyjście Pana 
naszego Jezusa Chrystusa”. (I Tes. 1:22, 23) „Aż do końca utwierdzi wasze 

serca w świętości w świętości przed Bogiem, naszym Ojcem, na przyjście 

Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi”. (1 Tes. 
3:13). Błogosławcie Jego święte imię. O umiłowani, po otrzymaniu światła 

jest to świętość lub piekło. W dzisiejszych czasach Bóg wzywa mężczyzn i 
kobiety, aby prowadzili święte życie wolne od grzechu. Powinniśmy 

pozostać przed Bogiem, dopóki Jego wszechoczyszczająca Krew nie uczyni 
nas świętymi, ciałem, duszą i duchem. —WJS. 

 

Jedynym sposobem na powstrzymanie złych i fałszywych duchów 

piekielnych z dala od kościoła Chrystusa jest posiadanie zdrowych 
doktryn. „Wzmocnij mury”. 

    * * *     
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Kiedy jesteś zbawiony od grzechu, napełnienie twojego dzbana serca słodką 
wodą Ducha z nieba nie stanowi żadnego problemu. 

    * * *     

To, co pozwala nam wiedzieć, że ten „późny deszcz”, który zalewa świat 

chwałą Bożą, pochodzi od Pana, to dlatego, że wiemy, że diabeł nie zajmuje 
się takimi sprawami. 

    * * *     

Kiedy jesteś uświęcony, masz w sercu świadectwo Ducha Świętego; ale 
kiedy przyjmujesz chrzest, masz dar Ducha Świętego. 

    * * *     

Ta praca nie polega na zbudowaniu jakiejś wielkiej machiny - nie po to, by 
być jakąś wielką rzeczą, ale żeby uratować dusze i żyć w jedności z 
Chrystusem. 

    * * *     

Kiedy się nawracasz, rodzisz się z Ducha i masz w sobie Chrystusa. Kiedy 

jesteś uświęcony, a natura cielesna zostaje zniszczona, Chrystus jest w 
tobie doskonały i masz w swoim sercu nieustającego Pocieszyciela. Kiedy 

zostajesz ochrzczony Duchem Świętym, otrzymujesz moc w swoim 
uświęconym sercu, a Trzecia Osoba Trójcy jest w tobie udoskonalona. 

    * * *     

„I nie będzie tam nocy”. Jedziemy do miasta, w którym nie ma chmur, bólu, 
smutku i śmierci, ale gdzie mamy życie na wieki wieków. Właśnie po to Bóg 
zaprasza grzeszników, aby przyszli i otrzymali życie wieczne. 

    * * *     

Pięćdziesiątnica oznacza ciągłe przebudzenie wśród ludu Bożego. 

    * * *     

Prezenty nie mogą nas uratować. Widzimy to w życiu Dowiego. Wielu ludzi 
idzie do piekła ufając prezentom. Słowo mówi nam, że bez miłości jesteśmy 
niczym. Krew Jezusa Chrystusa jest naszym jedynym zbawieniem. 

    * * *     

Słowo Boże jest miarą tego wspaniałego zbawienia. Jeśli wsiądziesz do 

Słowa Bożego, pociąg zabierze Cię prosto do chwały; ale jeśli wybierzesz 
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inną drogę, będziesz miał kłopoty przy bramie. Głosimy czystą Ewangelię, 
ponieważ będziemy musieli zdać sprawę z sądu. 

    * * *     

Adam był martwym człowiekiem z gliny, kiedy Duch Boży tchnął tchnienie 

życia w jego nozdrza i stał się żywą duszą. Więc kiedy Duch Boży przychodzi 

do kościoła lub osoby, budzi go i staje się żywym ciałem. Duch Święty nie 
ma martwych kościołów. On przynosi życie, gdziekolwiek jest. 

    * * *     

Tak jak aniołowie nie mogli pozostać w królestwie Bożym, gdy zgrzeszyli, 

tak ludzie nie mogą żyć w królestwie Boga, Jego kościele, jeśli 

zgrzeszyli. Jedynym sposobem, aby pozostać w jedności z Chrystusem i 
Jego Duchem, który płynie w naszych duszach, jest bycie posłusznymi 

poddanymi. Posłuszeństwo utrzymuje nas w ciele Chrystusa, a Jego miłość 
płynie jak ocean. 

    * * *     

Kiedy Pan nas uzdrawia lub zbawia, mówi nam: „Nie grzeszcie więcej, aby 
nie spotkało was coś gorszego”. Dopóki będziemy chodzić w posłuszeństwie 

Bogu, Jego błogosławieństwa spadną na nasze dusze; ale jeśli wrócimy do 
grzechu i złamiemy nasze przymierze z Bogiem, nasz ostatni stan będzie 
gorszy niż pierwszy. Chodźmy w świetle Jego cennego Słowa. 

    * * *     

Słudzy Boży są „płomieniem ognia”. Chce, żeby mężczyźni i kobiety 

płonęli. Chce nas nie tylko zbawionych od grzechu, ale także od ognia. Duch 
Święty jest dynamitem i ogniem w twojej duszy. Chce, żebyśmy mieli nie 

tylko grzmoty, ale i błyskawice. Duch Święty jest błyskawicą. Uderza ludzi 
z przekonaniem, zabija i ożywia. 

    * * *     

Położyłem wszystko na ołtarzu, wszystko, czego oczekiwałem i za czym 
tęskniłem, oddałem Panu, a kiedy się modliłem, zszedł ogień, a Bóg mnie 

uświęcił i uczynił świętym. Potem wróciłem do domu i powiedziałem: mam 
inną religię. Cóż, to nie była inna religia, ale stary Ismael został wyrzucony, 

cielesna natura została zniszczona, a Bóg napełnił mnie miłością, a 
następnie zamknął drzwi i pozostawił mnie w takim stanie. Nie mogło 
przyjść nic oprócz miłości. 

    * * *     
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To błogosławieństwo Zielonych Świątek jest tak słodkie. Kiedy kładziesz się 
w nocy, jak On przychodzi i błogosławi twoją duszę, śpiewa przez ciebie i 

głosi przez ciebie, a pierwszą rzeczą rano jest Jezus. W twojej duszy lśni 
chwała i wydaje się, że On oświetla pokój i wszystko w twojej duszy woła: 

„To tylko Jezus”. To moc Ducha Świętego przez twoją duszę. Kiedy 
przychodzi do twojego serca, nie przynosi żadnych śmieci, ale przychodzi, 
aby objawić Jezusa. 

    * * *     

Musimy pamiętać, że języki nigdy nie kupiły tego zbawienia, ale to krew 

Jezusa Chrystusa kupiła zbawienie. Bóg chce, aby ludzie mieli każdy dar, 
ale nie byli prowadzeni przez dary, ale przez Słowo Boże, drogocenną Krew 

Jezusa. Chwała Bogu! „To jest mój Syn umiłowany, słuchajcie Go”. Przede 
wszystkim chcemy poznać Boga. Kiedy mamy Chrystusa Bożego w naszych 

sercach, możemy stanąć przed zbieraczami piekielnymi i powiedzieć im, że 
Krew oczyszcza. 

    * * *     

Chrzest Duchem Świętym jest mocą i zrozumieniem Słowa oraz chwałą 
Bożą w twoim życiu. Kiedykolwiek Pan chce grać na Swoim pianinie, 

nastraja na harfie i gra Swoimi palcami, mówiąc lub śpiewając w dowolnym 
języku, jaki sobie życzy. Człowiek, który słyszy, jak mówisz poselstwo 

prosto z tronu, upada, szuka Boga i wstaje, aby powiedzieć, że Bóg jest w 
tobie prawdy. Chrzest Duchem Świętym czyni was bardziej pokornymi i 
napełnionymi boską miłością, a łaski i owoce Ducha są widoczne. 

    * * *     

Kiedy otrzymasz chrzest Duchem Świętym, na pewno wejdziesz na górę z 

Chrystusem. Jeśli chcesz wiedzieć, co to znaczy wielbić Boga i mieć radość 
Pana w swojej duszy, która płynie jak potężna rzeka, zwlekaj i weź swoją 

osobistą Pięćdziesiątnicę. On utrzymuje rzeki płynące w twojej duszy, abyś 
mógł być zdolny do nawadniania, dokądkolwiek się udasz. Jezus 

powiedział: „Kto wierzy we Mnie ze swego brzucha, potoki wody żywej 

popłyną. Lecz On powiedział o Duchu, którego powinni otrzymać wierzący 
w Niego”. (Ewangelia Jana 7:38, 39). 

    * * *     

Czcijcie Ducha Świętego. Ktoś może powiedzieć: „Jeśli potrafisz mówić 

językami, pozwól, że cię wysłucham”. Nigdy nie próbuj tego robić. Duch 

Święty nigdy nie przemówi w ten sposób. To nie wy mówicie, ale Duch 
Święty, a On przemówi, kiedy zechce. Nigdy nie próbuj mówić językami ani 

nie mów, że moc należy do ciebie. To przez Mojego Ducha - mówi 
Pan. Kiedy śpiewasz lub mówisz językami, twój umysł nie bierze w tym 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

żadnego udziału. Chce, abyś modlił się o interpretację, abyś mógł 
rozmawiać z Duchem, a także ze zrozumieniem. (I Kor. 14:16) 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 

 

CHRZEST DUCHA ŚWIĘTEGO 

Standard Azusa dotyczący chrztu Duchem Świętym jest zgodny z Biblią w 
Dz 1: 5,8; Dz 2: 4 i Łukasza 24:49. Błogosławcie Jego święte imię. Alleluja 

dla Baranka na chrzest Duchem Świętym i ogień oraz mówienie językami, 
tak jak Duch daje. 

Jezus dał Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy wielką lekcję, jak kontynuować 
przebudzenie i byłoby dobrze, gdyby każdy kościół podążał za Jezusowym 
standardem chrztu Duchem Świętym i ognia. 

„A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym 
miejscu”. O umiłowani, tam jest tajemnica: jedna zgoda, jedno miejsce, 

jedno serce, jedna dusza, jeden umysł, jedna modlitwa. Jeśli Bóg 
może zaprowadzić ludzi w jednym miejscu i w jednym miejscu, jednym 

sercu, umyśle i duszy, wierząc w tę wielką moc, upadnie i nastąpią skutki 
Zielonych Świąt. Chwała Bogu! 

Doktryna wiary apostolskiej oznacza jedno porozumienie, jedną duszę, 
jedno serce. Niech Bóg pomoże każdemu swojemu dziecku żyć w modlitwie 

Jezusa: „Aby wszyscy byli jednym, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie; 
aby wszyscy byli jednym w nas; aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. " 

Wychwalać Boga! O, jak w tych dniach moje serce woła do Boga, aby każdy 
z Jego dzieci dostrzegł konieczność życia w 17. rozdziale Jana, abyśmy byli 
jedno w ciele Chrystusa, jak modlił się Jezus. 

Kiedy jesteśmy uświęceni przez prawdę, wtedy jesteśmy jednym w 

Chrystusie i możemy jednoczyć się z darem lub mocą Ducha Świętego, a 
Bóg przyjdzie jak gwałtowny, potężny wiatr i napełni każde serce mocą 

Duch Święty. Chwała Jego świętemu imieniu. Chwała Boże! O, jak Go 
wychwalam za to cudowne zbawienie, które rozprzestrzenia się po tej 

wielkiej ziemi. Chrzest Duchem Świętym wnosi chwałę Bożą do naszych 
serc. 

Duch Święty jest mocą 
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Istnieje wielka różnica między osobą uświęconą a osobą ochrzczoną 
Duchem Świętym i ogniem. Osoba uświęcona jest oczyszczona i wypełniona 

boską miłością, ale osoba ochrzczona Duchem Świętym ma moc Bożą w 
swojej duszy i ma moc u Boga i ludzi, władzę nad wszystkimi królestwami 

szatana i nad wszystkimi jego wysłannikami. Bóg może złapać robaka i 
młócić górę. Chwała Bogu. Alleluja! 

We wszystkich wielkich przebudzeniach i cudach Jezusa dzieło to było 

dokonywane mocą Ducha Świętego, który przepływał przez Jego uświęcone 
człowieczeństwo. Kiedy Duch Święty przychodzi i bierze nas jako swoje 

narzędzia, jest to moc, która przekonuje mężczyzn i kobiety i sprawia, że 

dostrzegają rzeczywistość służenia Jezusowi Chrystusowi. O umiłowani, 
powinniśmy dziękować Bogu, że uczynił nas tabernakulami Ducha 

Świętego. Kiedy masz Ducha Świętego, masz w sobie imperium, moc. Eliasz 
był sam w sobie mocą poprzez Ducha Świętego. Spuścił ogień z nieba. Więc 

kiedy otrzymamy moc Ducha Świętego, zobaczymy otwarte niebiosa i moc 
Ducha Świętego spadającą na ziemię, moc nad chorobami, chorobami i 
śmiercią. 

Pan nigdy nie odwołał polecenia, które dał Swoim uczniom: „Uzdrawiajcie 
chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych” i zamierza 

dokonać tych rzeczy, jeśli uda mu się zjednoczyć ludzi. Duch Święty jest 

mocą Boga i człowieka. Masz moc u Boga, tak jak Eliasz. Bóg postawił 
człowieka nad wszystkimi swoimi dziełami; ale wiemy, że kiedy Adam 

zgrzeszył, stracił znaczną część swojej mocy; ale teraz przez krew Jezusa 
mówi: „Oto daję wam moc stąpania po wężach i skorpionach, i nad 

wszystkimi mocami wroga”. Pan Jezus chce kościoła, kiedy powraca na 
ziemię, takiego jak ten, który założył, kiedy opuścił ziemię i zorganizował 
ją w dzień Pięćdziesiątnicy. 

Pozostańcie w jednym porozumieniu 

Oby każde dziecko Boże szukało swojej prawdziwej osobistej 

Pięćdziesiątnicy, przestań się kłócić i podejdź do normy, którą Jezus 

ustanowił dla nas w Dziejach Apostolskich 2: „I nagle z nieba rozległ się 
dźwięk przypominający gwałtowny, potężny wiatr, dom, w którym siedzieli. 

" Chwała Bogu! O umiłowani, jeśli właśnie teraz czekacie na Boga na ten 
chrzest Duchem Świętym i możecie zebrać razem dwie lub trzy osoby, które 

zostaną uświęcone Krwią Chrystusa i wszyscy zgodzą się, Bóg ześle chrzest 
Świętych Duch na waszych duszach, jak deszcz pada z nieba. Możesz nie 

mieć kaznodziei, który przyszedłby do ciebie i głosił doktrynę Ducha 
Świętego i ognia, ale możesz być posłuszny słowom Jezusa we fragmencie. 

„Gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w moim imieniu, tam Ja jestem 
pośród nich”. To jest chrzest Jezusa:a jeśli dwóch lub trzech jest 

zgromadzonych razem w Jego imieniu i modli się o chrzest Duchem 
Świętym, to mogą to mieć tego dnia lub tej nocy, ponieważ jest to obietnica 
Ojca. Chwała Bogu! 
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To był Duch, który napełnił dom jak gwałtowny, potężny wiatr. Duch Święty 
jest typowy dla wiatru, powietrza, oddechu, życia, ognia. „I ukazały się im 

rozszczepione języki jakby z ognia, i usiadł na każdym z nich; i wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak 

jak im Duch dawał. Tak więc, umiłowani, kiedy otrzymacie swoją osobistą 
Pięćdziesiątnicę, znaki będą podążać za mówieniem językami, tak jak Duch 

będzie mówił. To prawda. Czekaj na Boga, a znajdziesz to w swoim 
życiu. Boże obietnice są prawdziwe i pewne. 

Chrzest przypada na czyste serce 

Jezus jest naszym przykładem. „A Jezus pełen Ducha Świętego, wrócił znad 

Jordanu i był prowadzony przez Ducha”. Czytając Biblię, dowiadujemy się, 
że chrzest Duchem Świętym i ogniem przypada na czyste, uświęcone życie, 

ponieważ według Pisma Świętego widzimy, że Jezus był „święty, 
nieszkodliwy, nieskalany” i pełen mądrości i łaski Boga oraz człowieku, 

zanim Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. Czytamy bowiem w 
Łukasza 2:40. „Jezus umocnił się w duchu, pełen mądrości, a łaska Boża 

była nad nim”; aw Łukasza 2:52: „A Jezus wzrósł w mądrości i wzroście 
oraz w łasce u Boga iu ludzi”. 

Po tym, jak Jezus otrzymał moc Ducha Świętego w Jordanie, powrócił w 

mocy Ducha do Galilei i sława o Nim rozeszła się po całym regionie. „Chwała 

Bogu! On nie był już ani bardziej święty ani żaden inny. łagodniejszy, ale 
miał większy autorytet. „I nauczał w ich synagogach, będąc uwielbionym 
przez wszystkich”. 

Umiłowani, jeśli Jezus, który był Samym Bogiem, potrzebował Ducha 
Świętego, aby umocnić Go w swojej służbie i Jego cudach, o ile bardziej 

my, dzieci, potrzebujemy dzisiaj chrztu Duchem Świętym. O, aby 
mężczyźni i kobiety czekali na chrzest Duchem Świętym i ogień na ich 

duszach, aby chwała była widziana na nich, tak jak na uczniach w dniu 
Pięćdziesiątnicy w ognistym znaku języków. Języki ognia symbolizowały 

wielką chwałę Szekiny. Dlatego dzisiaj chwała Szekiny spoczywa w dzień 

iw nocy na tych, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym, podczas gdy On 
przebywa w ich duszach. Bo Jego obecność jest z nami. Chwała Jego 

imieniu. Dziękuję Mu za to wspaniałe zbawienie. Dzwońmy Jego chwałę na 
cały świat, aby wszyscy ludzie wiedzieli, że przyszedł 
Pocieszyciel. Błogosławcie Jego drogie imię! 

Pierwsze kazanie Jezusa po chrzcie 

„I przyszedł do Nazaretu, gdzie został wychowany, i zgodnie ze swoim 

zwyczajem wszedł do synagogi w dzień szabatu i wstał, aby czytać. I 
została mu dostarczona księga proroka Izajasza. otworzył księgę, znalazł 

miejsce, w którym jest napisane: Duch Pański jest nade mną, ponieważ 

mnie namaścił, abym głosił Ewangelię ubogim; posłał mnie, abym uzdrowił 
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złamanych, abym głosił wyzwolenie jeńców i przywrócenie wzroku 
niewidomym, aby uwolnić posiniaczonych, aby głosili rok łaski Pańskiej. " 

(Łk 4,18-19) Alleluja. Chwała Bogu! To jest kazanie Jezusa po chrzcie 
Duchem Świętym, głoszące w synagodze. Przyznał, że spoczywa na nim 
Duch Boży. 

Jezus był Synem Bożym i narodził się z Ducha Świętego i został napełniony 
Duchem Świętym z łona matki; ale chrzest Duchem Świętym zstąpił na Jego 

uświęcone człowieczeństwo nad Jordanem. W swoim człowieczeństwie 
potrzebował Trzeciej Osoby Trójcy do wykonania Jego dzieła. I naprawdę 

mógł powiedzieć, że Jego palce stały się narzędziami Ducha Świętego do 
wypędzania diabłów. 

Duch Święty przepływa przez czyste kanały 

Jeśli dzisiaj mężczyźni i kobiety poświęcą się Bogu i oddadzą swoje ręce, 

nogi, oczy i uczucia, ciało i duszę, wszystko uświęcone, to jak Duch Święty 
użyje takich ludzi. Znajdzie czyste kanały, którymi będzie mógł popłynąć 

uświęconymi ścieżkami dla Swojej mocy. Ludzie zostaną zbawieni, 
uświęceni, uzdrowieni i ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. 

Chrzest Duchem Świętym przychodzi przez naszego Pana i Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa przez wiarę w Jego słowo. Aby go otrzymać, musimy 

najpierw zostać uświęceni. Wtedy będziemy mogli stać się Jego świadkami 
aż po krańce ziemi. Nigdy nie będziesz miał doświadczenia, które można by 

zmierzyć z Dziejami Apostolskimi 2: 4 i 16, 17, dopóki nie otrzymasz 
osobistej Pięćdziesiątnicy lub chrztu Duchem Świętym i ogniem. (Mt 3:11) 

Jest to ostatni deszcz, który Bóg wylewa na swoje pokorne dzieci w dniach 

ostatecznych. Głosimy Ewangelię, która mierzy się z wielkim poleceniem, 

które Jezus dał swoim uczniom w dniu, w którym powstał z martwych. (Mat. 
28: 19,20) „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego; uczcie je zachowywać wszystko, cokolwiek 
wam przykazałem. a oto Ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. 

Amen! " Otrzymali moc mierzenia się z tą komisją w dniu Pięćdziesiątnicy. 
(Dz 2: 4). Błogosławcie Pana. O, jak błogosławię Boga, widząc Jego potężną 

moc objawiającą się w tych ostatnich dniach. Bóg chce, aby Jego lud przyjął 
chrzest Duchem Świętym i ogniem. WJS 

 

Moc zielonoświątkowa, kiedy podsumujesz to wszystko, jest po prostu 

więcej Bożą miłością. Jeśli nie przynosi więcej miłości, jest po prostu 

podróbką. Pięćdziesiątnica oznacza właściwe życie w 13. rozdziale 
Pierwszego Listu do Koryntian, który jest standardem. Kiedy tam 

mieszkasz, nie masz problemu ze zbawieniem. To jest religia biblijna. To 
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nie jest religia wymyślona. Pięćdziesiątnica sprawia, że bardziej kochamy 
Jezusa i naszych braci. Prowadzi nas wszystkich do jednej wspólnej rodziny 

 

DOŚWIADCZENIE MATKI Pięćdziesiątnicy 

To jest moje pierwsze pismo do drogiej wiary apostolskiej. Powiem, że cały 

jestem pod krwią i mam zwycięstwo, całkowite zwycięstwo. Chwalę Go za 
przekonanie i nawrócenie mojej duszy, całkowite uświęcenie mnie i 

udzielenie mi błogosławionego chrztu Duchem Świętym. Otrzymałem go, 
kiedy usilnie szukałem, ponad rok temu. 

Bałem się, że to hipnotyzm, dopóki nie poczułem głodu; a ja po prostu 
podszedłem do tablicy poszukiwaczy i ukląkłem. Miałam ze sobą swoje 

dwumiesięczne dziecko i cztery starsze. Byli śpiący, więc po prostu 
położyłem dziecko na ławce i poprosiłem Boga, aby zajął się dziećmi, i On 

to zrobił. Mój mąż był poza domem w pracy, ale modliłam się, aby Bóg dał 
mu pracę tutaj, w domu w Whittier. Więc był przy chrzcie. Ale nie 

wiedziałem, że był w pokoju. Wierzę, że Bóg odesłał go z powrotem na 
spotkanie, którego szukałem. 

Powiedziałem tylko do Jezusa: „Oto jestem przed Tobą”. wydawało się, że 
prawie widzę siebie leżącego na ołtarzu. Powiedziałem: „Panie, miej swoją 

drogę; nie chcę dać się zwieść w tej sprawie. Panie, po prostu powstrzymaj 
moce ciemności i idź ze mną, i ożyw Ducha, bo znasz moją szansę przyjścia 

do ołtarza. Nie wiem, czy kiedykolwiek dostanę kolejną szansę - te 
wszystkie dzieci i żadnej pomocy dla nich - więc zróbcie to teraz. " I 

wierzyłem. Chwalcie Jego święte imię! W cudowny sposób przyszedł mi 
wtedy na ratunek, przemawiałem w trzech różnych językach i nadal to 
robię, chwalcie Jego święte imię! Siostra John Woodruff, Whittier, Cal. 

 

WARTO STARAĆ SIĘ 

Byłem cudownie nawrócony zgodnie z wersetami biblijnymi, 14 grudnia 

1884 roku, przez lata byłem wierzącym i poszukiwaczem świętości Biblii, 
uzyskałem to doświadczenie na spotkaniu obozowym Świętości w czerwcu 

1903 roku i od tego czasu miałem kilka namaszczeń i pokrzepień, ale 
zawsze poczuł prawdziwy brak mocy do skutecznej służby. 

Ostatniej nocy, 9 grudnia, czekaliśmy w domu, prosząc Boga, aby wkrótce 

wypełnił Swoją obietnicę i dał mi tęsknotę mego serca, chrzest Duchem 
Świętym. Odpowiedział: „To jest noc”. Z wielką pewnością wyszliśmy w 

burzę i wiernie podążaliśmy drogą do małej Misji, gdzie poświęciliśmy na 

służbę czternaście lat naszego życia. Tylko jedno inne głodne serce wyszło 
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z burzy; ale my dwaj klęczeliśmy przed Bogiem i domagaliśmy się obietnicy, 
a kiedy nasze głosy połączyły się we wstawiennictwie, nagle zacząłem 

chwalić. A gdy chwaliłem, modlitwa została w tyle. Wszystko, co mogłem 
zrobić, to wychwalać Jezusa, Błogosławionego Baranka Bożego. A kiedy 

wzbił się wielki tom, wydawał się pochodzić z mojej najgłębszej istoty. 
Nagle się zakrztusiłemuczucie sapania w gardle i struny głosowe były 

manipulowane w szczególny sposób i wiedziałem, że Duch Święty przyszedł 
do jego wewnętrznej świątyni, którą przygotowywał tak długo. 

Zaczął teraz mówić językiem, który Mu się poddał, początkowo jąkając się, 

a ostatecznie wypłynął jasnym, wyraźnym językiem, który brzmiał jak 

chiński. Mówił dwukrotnie w czymś, co wydawało się być dwoma 
językami. Cieszyłem się z pełnych dowodów biblijnych. Moja dusza była 

pełna miłości słodkiej jak niebo. Potrząsał mną i wciąż mnie 
ekscytował. Och, to było dla mnie wspaniałe, 60-letni mężczyzna! 

Teraz, po upływie trzydziestu dni, błogosławiona miłość pozostaje. Część 

emocjonalna ostygła, ale głód zniknął i On mnie satysfakcjonuje, a ja 
znajduję nową moc do służby. Jestem nowym człowiekiem z nową książką 

i nowym przesłaniem w nowym języku. To satysfakcjonuje moją duszę. To 
była pomoc i inspiracja dla nielicznych drogich, którzy kopią głębiej, aby 
wkrótce mogli również wylądować. 

Cztery dni później, osiemnaście mil od domu, chodząc samotnie po śniegu, 

Bóg dał mi dar języka, jakiego jeszcze nie znam, ale mogę go używać do 
woli. Bóg dał mi wyjaśnienie tego, abym mógł go uwielbić jako 1 Kor. 

14:22, znak dla niewiernych. Warto tu czekać czternaście miesięcy, tak, 
czternaście lat. Naprawdę jest to pełny chrzest Ducha Świętego, który 

przyszedł w Swoim pełnym oficjalnym charakterze, aby nadać mocy 
służbie, jak w Dziejach Apostolskich 1: 8 i w Ewangelii Marka 16:17, 18. 

Wszystkim uczciwym poszukiwaczom chcę powiedzieć kilka słów: spójrz w 
górę, chwyć się Boga, nie zniechęcaj się. Przyjdzie na swój własny sposób 

i zaskoczy cię, kiedy przyjdzie (Hab. 2: 3, ostatnia klauzula). Bądź 
zdecydowany i osobisty w swoich modlitwach. Nie wędrujcie wszędzie i 

módlcie się za innych, ale módlcie się za siebie, a On z pewnością 
doprowadzi do radości waszych serc. - WH Standley, Watertown, NY 

 

Uświęcenie to piękne królestwo. Jesteś zbawiony od odziedziczonego 

grzechu, ukrzyżowany z Chrystusem: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

w twojej duszy. Macie wiarę w uzdrowienie chorych i wiarę w ratowanie i 
uświęcanie ludzi, a obecność Pana jest z wami. 

    * * *     
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Duch Święty jest Nauczycielem nauczycieli. Zna słowo Boże. Możesz z Nim 
porozmawiać i poprosić Go o siebie. Najsłodszą rzeczą jest zostać z Nim 

sam na sam i pozwolić Mu otworzyć przed Tobą Pisma. On jest 
interpretatorem Słowa, Duchem prawdy, który prowadzi was do całej 
prawdy. 

 

WIELKANOC NA POGRZEBIE. 

COCOANUT GROVE, Fla., 19 lutego. 

W zeszły poniedziałek po południu wezwano mnie do wygłoszenia kazania 

pogrzebowego małego dziecka, małego syna pani Geo. Thompsona z tego 
miejsca. Dziecko miało prawie trzy miesiące i było idolem serca 

matki. Rodzice byli niezbawieni, a ich smutek był prawie nie do 
zniesienia. Szczególnie matka była w bardzo krytycznym stanie, ponieważ 

troszczyła się o malucha w jego cierpieniach i opiekowała się nim tak, jak 
tylko kochająca matka może. Razem z ojcem obserwowała go przez wiele 
dni, jakby wisiał między życiem a śmiercią. 

Rozmawiałem z ojcem i powiedział mi, że nie może prosić Boga, aby tego 

oszczędził. Powiedział, że trzy razy obiecał Bogu, że jeśli odpowie na 
modlitwę i oszczędzi swoich bliskich, będzie Mu służył, a potem popełnił 
grzech, jak poprzednio. „Bóg nie daje się oszukać” - powiedział. 

Matka ze złamanym sercem nie mogła być w służbie. Jej siły były prawie 
wyczerpane i leżała na łóżku. Przyprowadzili ją, żeby po raz ostatni 

obejrzała zwłoki, i była to żałosna scena. Zajęło jej trzy lub cztery, zanim 
powróciła do łóżka, gdzie zemdlała i przez jakiś czas była nieprzytomna 
podczas pogrzebu. 

Poszliśmy porozmawiać z nią przed wyjazdem, a ona wezwała moją żonę, 

żeby dla niej zaśpiewała. Przynieśli małe, składane organy przy łóżku, a 
ona zaśpiewała: „Pamiętam Kalwarię”. Matka zerwała się, uklękła przy 

organach i zawołała: „Módlcie się, pani Eckert, muszę przygotować się na 
spotkanie z moją ukochaną”. Więc po dwóch modlitwach wróciła na łóżko i 

powiedziała: „Śpiewaj”. Moja żona zaśpiewała jeszcze trzy piosenki: 
„Zakotwiczona w Jezusie”, „Oprzyj się na ramionach Jezusa” i „Dwór w 

niebie”, a matka dołączyła do ostatniego chóru, uśmiechając się i machając 
rękami. powtórzyła chór ponownie. Potem, z blaskiem nieba na twarzy, 

opowiedziała nam o tych rezydencjach w niebie i że idzie tam zobaczyć 

Jezusa i jej ukochane dziecko. " Powiedziała: „Jezus jest tutaj”.Potem 
zaczęła śpiewać, tym razem całkiem sama; a kiedy słuchaliśmy, by złapać 

słowa, rozpoznaliśmy „boski głos”, a ona śpiewała i mówiła w obcym języku, 
tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy. (Dzieje Apostolskie 2: 4) Chwała Bogu! 
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Po pewnym czasie śpiewania i mówienia powiedziała: „Jezus wkrótce 
przyjdzie, powiedział mi”. Śpiewała także po angielsku o drugim przyjściu 

naszego Pana; potem zaczął mówić nam, co zrobił Bóg. Powiedziała: „Jak 
dobry jest Bóg, zobacz, jak szybko to zrobił! Dlaczego po prostu zszedł na 

dół i umył mnie do czysta, zabrał cały mój smutek i ból, a potem po prostu 
wszedł w siebie i napełnił mnie. wiesz, jaki jest dobry! " Potem śpiewała i 

mówiła językami, wielbiła Boga i błagała męża i innych przyjaciół o 
modlitwę. 

Zostaliśmy z nimi prawie dwie godziny, a ona cały ten czas krzyczała i 

wychwalała Boga - Jej siły zostały przywrócone, a kiedy zapytaliśmy, czy 

chce pożywienia, powiedziała: „Nie, jestem silna, niczego nie potrzebuję ”. 
Obecnych było kilku, którzy byli bardzo przeciwni chrzcie Duchem Świętym 
i mówieniu językami, ale byli przekonani. 

Ostatniej nocy była na spotkaniu modlitewnym w domku i znowu 
słyszeliśmy, jak opowiadała swoje wspaniałe doświadczenie, śpiewała i 

mówiła językami. Modliliśmy się bardzo żarliwie, aby Bóg wykorzystał 
śmierć dziecka do zbawienia rodziców; a zanim poszedłem na pogrzeb, 

udałem się do mojego miejsca potajemnej modlitwy i poprosiłem Boga, aby 
uczynił go pogrzebem zielonoświątkowym. A On odpowiedział w tak 

wspaniały sposób, że pozwolono nam lepiej zrozumieć, co Paweł miał na 
myśli w Ef. 3:20. Chwała Bogu! Co może być zbyt trudne dla naszego Ojca. 

Mamy tutaj grupę siedemnastu ochrzczonych świętych, którzy mówią 
językami tak, jak Duch wygłasza. Kilka głodnych serc wciąż szuka, a ludzie 
są przekonani o grzechu. —Clark Eckert, Pastor Holiness Church. 

 

OBIETNICE DLA ZWYCIĘZCY 

W 2 i 3 rozdziałach Księgi Objawienia. Chrystus daje zwycięzcy trzynaście 
obietnic: 

Będzie jadł z drzewa życia. 2: 7. 

Otrzyma koronę życia. 2:10. 

Nie będzie ranny od drugiej śmierci. 2:11. 

Zjem ukrytą mannę. 2:17. 

Otrzyma biały kamień i nowe imię na nim zapisane. 2:17. 

Będzie miał władzę nad narodami. 2:26. 
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Będzie miał Gwiazdę Poranną, którą jest Chrystus. 2:28. 

Ubrany będzie w białą szatę. 3: 5. 

Nie zostanie wymazany z Księgi Życia. 3: 5. 

Wyznają go Chrystus przed Bogiem Ojcem. 3: 5. 

Będzie filarem w świątyni Boga. 3:12. 

Wypisze na nim imię Boże i miasto Boże. 3:12. Zasiądzie z Chrystusem na 
Jego tronie. 3:21. 

Paweł był całkowitym zwycięzcą, ponieważ powiedział: „Dobry bój 

stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd jest położona dla 
mnie korona sprawiedliwości ”. Obyśmy byli wierni aż do śmierci. Jak mamy 

przezwyciężyć? Tylko przez krew Baranka i słowo naszego 
świadectwa. Całkowicie zwycięzcy będą mieli udział z Jezusem podczas 
pierwszego zmartwychwstania. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

CHIŃSKI NAPEŁNIONY DUCHEM ŚWIĘTYM 

Pięćdziesiątnica przybyła do Misji Sojuszu Południowych Chin. Niektórzy 
misjonarze uczestniczyli w spotkaniach w Makau, przyjęli dzień 

Pięćdziesiątnicy i wrócili do Wuchow cudownie napełnieni Duchem Świętym 
i mówiąc językami. Niektórzy chińscy chrześcijanie wrócili z tym samym 

doświadczeniem. W ciągu kilku dni jeden z misjonarzy w Wuchowie 
otrzymał Pięćdziesiątnicę, a także kilku chińskich chrześcijan. Pewien 

misjonarz, który był bardzo biedny i postanowił z tego powodu wrócić do 
ojczyzny, otrzymał wspaniały chrzest mocy i został doskonale uzdrowiony. 

Siostra Ethel Landis z Kwei Peng w południowych Chinach napisała: „Wielu 
Chińczyków otrzymało Pięćdziesiątnicę i śpiewa, modli się i wychwala w 

nowych językach. Wszystko to polega na tym, że Jezus wkrótce przyjdzie i 
musimy się przygotować, aby spotkać go.Najlepsze jest to, że ci drodzy 

chińscy chrześcijanie poddają się całkowicie Bogu i są napełnieni 
błogosławionym Duchem Świętym. 
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PAN wysyła misjonarzy 

Misjonarze w Egipcie - Minęło już prawie półtora roku, odkąd otrzymałem 

moją osobistą Pięćdziesiątnicę. Od tego czasu jestem aktywnie 
zaangażowany w potężne Boże dzieło Zielonych Świąt. On łaskawie 

błogosławił. Spodziewamy się, że przez kilka miesięcy będziemy prowadzić 

działalność ewangelizacyjną, a następnie udamy się do Egiptu jako 
misjonarze. SGS. Brelsford, 110 N. Seventh Street, Colorado Springs, Co. 

    * * *     

Z Los Angeles do Cejlonu w Indiach - Brat AH Post opuścił Los Angeles 

1 sierpnia 1907 roku. Pan łaskawie wykorzystał go po drodze. Pisze: „Z woli 

Bożej miałem zaszczyt odwiedzać Walię przez ponad dwa tygodnie i, chwała 
naszemu Panu, rozpoczyna prawdziwą Pięćdziesiątnicę na tej ziemi, jak 

również w wielu miejscach na Wyspach Brytyjskich w Szkocji , Irlandia i 
Walia, a także Anglia. W Londynie całkiem spora liczba przyjęła chrzest 
Duchem Świętym ”. 

Później pisze z Kandy na Cejlonie w Indiach: „Pan skierował mnie do tego 
miasta położonego w głębi lądu, około siedemdziesięciu pięciu mil od 

Kolombo. Jest tu kilku, którzy zdecydowanie czekają na chrzest Duchem 
Świętym. Jestem pewien, że Pan to zrobi. daj zwycięstwo i przynieś na 
wyspę przebudzenie zielonoświątkowe. " 

    * * *     

Misjonarze w Irlandii - Ostatniego dnia, gdy byliśmy w Spokane w stanie 

Waszyngton, mieszkaliśmy u kilku starszych pań i jedna z nich poprosiła 
mnie o modlitwę o jej uzdrowienie. Kiedy modliliśmy się za nią, 

namaściliśmy ją i położyliśmy na niej ręce w celu uzdrowienia, moc Boża 

spadła na nią, a ona przyjęła chrzest i mówiła językami jasnym 
językiem. Chwała Bogu! Zwycięstwo przez drogocenną krew Jezusa. Do 

Irlandii spodziewamy się wypłynąć mniej więcej w połowie czerwca. - Brat 
i siostra Thos. Gryf. Adres 943 W. North Avenue, Chicago, IL. (Powyżej 

znajduje się krótki fragment listów otrzymanych od naszego drogiego brata 
i siostry z Los Angeles. Pan używa ich w drodze do Irlandii). 

    * * *     

Misjonarze do Johannesburga, RPA - Jedenaście misjonarzy wiary 
apostolskiej z Indianapolis popłynęło ostatnio do Afryki Południowej. Brat i 

siostra HM Turney z Los Angeles, którzy byli w Honolulu, również są w 
drodze i pisali z Anglii. Bóg czyni ich błogosławieństwem w drodze. 

Z Johannesburga w Afryce, dokąd udają się misjonarze, otrzymaliśmy ten 

list: „Kilka dni temu byłem bardzo szczęśliwy, mając w rękach kilka stron 
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Apostolskiej Wiary w bardzo zniszczonym stanie. te strony mają oderwane 
kawałki, niemniej jednak czuję, że Bóg włożył je w moje ręce, aby ożywić 

moje serce. Gazeta teraz rozpala serca kilku innych chrześcijan, a my teraz, 
chwaląc Boga, również byliśmy prowadzili do modlitwy o chrzest Ducha 

Świętego ogniem. Zarówno w Kapsztadzie, jak i w Johannesburgu, kilku 
gorliwych chrześcijan spotyka się teraz codziennie, oczekując na Boga 
jednomyślnie, ufając i wierząc, że Bóg ochrzci nas Świętym Duch i ogień ”. 

Niech Bóg ześle „deszcz późny” w potopie na tę ziemię. Naprawdę wysyła 
misjonarzy na wybielone pole. 

    * * *     

Misjonarze do Palestyny. Wiele dusz w Chinach otrzymało chrzest 
Duchem Świętym dzięki pracy brata i siostry McIntosh w Makau i innych 

miejscach w Chinach. Pan powiedział mu, aby „udał się do Makao”, zanim 
dowie się, że istnieje takie miejsce, ale sprawdził je na mapie i 

znalazł. Ostatnio mówi, że Pan powiedział mu, żeby „udał się do Sharaaim 

w Palestynie”. Nie wiedział, że jest takie miejsce, dopóki Pan do niego nie 
przemówił. Teraz jest w drodze. Zwróć się do niego, bracie TJ McIntosh, 
Jerozolima, Palestyna, opiekę nad Thomasem Cookiem i Synem. 

 

WŁOCHY I INDIANIE PRZYJMUJĄ DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

 

Bracie. AH Argue, z 299 St. Johns Ave., Winnipeg, Kanada, właśnie 

wróciła z podróży zielonoświątkowej i pisze ten błogosławiony 
list. 

Pierwszym miejscem, które odwiedziłem, było Toronto, w którym to 

miejscu cieszyłem się społecznością świętych. Pięćdziesiątnica spadła tam 

w co najmniej pięciu misjach. Stamtąd udałem się do Ottawy, a następnie 
do Aten, gdzie odbywały się spotkania i były widoczne naprawdę niezwykłe 

przypadki nawrócenia, uświęcenia i chrztu zielonoświątkowego. Bóg 
naprawdę był z nami w mocy i wszyscy radowaliśmy się z cudownego 

sposobu, w jaki wylał na to miejsce swojego Ducha. Po szesnastu dniach 
pan pozwolił mi wrócić do domu przez Nowy Jork. 

W tym mieście, kiedy ja tam byłem, dwudziestu pięciu przyjęło chrzest w 

ciągu tygodnia. Pięciu świętych pościło przez dziesięć dni i bez wątpienia 
Bóg był tam w szczególny sposób. Pięćdziesiątnica przypadła na inne misje 

w tym mieście, także w sąsiednich miastach - Filadelfii, Baltimore i 

Waszyngtonie DC. W tym ostatnim mieście odbyłem dwa spotkania dla 
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Siostry Thomas, która kieruje tam misją Zielonoświątkowców. Bóg 
naprawdę jest z wieloma świętymi w tym miejscu. Nie zapomnę szybko tej 
słodkiej społeczności, którą mieliśmy razem. 

Stamtąd udałem się do Chicago, w którym Pięćdziesiątnica przypadła na 
trzynaście lub czternaście misji, a setki otrzymały to doświadczenie 

zielonoświątkowe. Brat Durham ma tam mocną pracę. Mniej więcej rok 
temu jeden lub dwóch Włochów przekonało się, że dzieło to pochodzi od 

Boga, i zostali zbawieni, i przecisnęli się do Pięćdziesiątnicy. W rezultacie 
poszli za nimi inni i wkrótce została otwarta włoska misja, prowadzona na 

liniach zielonoświątkowych. Wielu jest zbawionych, uświęconych i 

ochrzczonych. Dwóch z nich wróciło do rodzinnego kraju - Włoch, jak 
mówią, aby głosić tę Ewangelię. Naprawdę wydaje się, że ci Włosi są 
namaszczeni przez Ducha. 

Byłem też w Zion City, gdzie wielu przyjęło chrzest. W niedzielę rano i 
wieczorem, kiedy byłem obecny, przy ołtarzu zebrało się około 500 osób, a 

siedemdziesiąt pięć osób. W St. Paul i Minneapolis Bóg wykonuje wielką 
pracę. 

Doprawdy, ten ostatni deszcz wydaje się padać na wszystkie pokolenia, 
języki i narody. Kiedy mnie nie było, pewna liczba Hindusów z Rezerwatu, 

około 200 mil na północ, usłyszała o pracy w Winnipeg i przybyła do 
miasta. Pięciu z nich przyjęło chrzest, a inni zostali zbawieni i 

uświęceni. Odkąd wrócili do domu, słyszeliśmy, że inni Indianie zostali 
uratowani. Kiedy Indianie byli na zebraniach w mieście, dwóch świętych 

pod mocą Ducha mówiło w innych językach, które Hindusi rozumieli, a 
jedna z interpretacji brzmiała: „Jezus przyjdzie wkrótce”. 

Zaprawdę, to są cudowne dni. Niemal z każdej ćwiartki świata napływają 
doniesienia o tym, jak ten późny deszcz w wielu miejscach się kończy. 

 

ODRODZENIE WIELKODZIEŁOWE 

 

(Z „Good Tidings”, opublikowanych pod adresem 710 Wayne 

avenue, Dayton, O. Część listu pani E. Sisson.) 

Estonia w Rosji przedstawia nam historię pół tuzina lub więcej małych 

wieśniaczek, na które zstąpiła potężna moc Ducha Świętego, a wraz z nią 
„dar języków”. Kilku z nich, mówiąc w świętej ekstazie, nie rozumiało 

co; ale jednemu z nich dano „dar interpretacji”. Powiedziała, że ciężar 
wszystkiego, co powiedzieli, brzmiał: „Jezus wkrótce przyjdzie. Przygotujcie 

się!”. Zwróćcie uwagę, właśnie tutaj, umiłowani, że we wszystkich krajach 
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i we wszystkich językach, gdzie Bóg tak przemówił, była to pierwsza 
proklamacja. „Jezus wkrótce przyjdzie. Przygotujcie się!” 

„Chrześcijanie widzieli swego Boga”. 

W jednym z ostatnich opisów przebudzeń w Secunderabad w Indiach jest 
powiedziane, że Duch Święty zstąpił na nich nagle podczas spotkania 

modlitewnego w kościele; modlitwa skruchy była jak ryk 
katarakty. Poganie na zewnątrz nadbiegali ze wszystkich stron, zaglądając 

do każdego okna i obserwując postęp powieści. Kiedy chrześcijanie 
przedzierali się do Boga i wychodzili pod ognistym chrztem, podnosząc swe 

uniesione i ekstatyczne twarze, poganie wrócili do swoich wiosek, mówiąc 
z podziwem: „Chrześcijanie widzieli swego Boga!”. 

Bóg leczy w Indiach 

Od drugiego roku „Przebudzenia” w Khassia Hills w Indiach misjonarz pisze, 

że rozprzestrzenia się ono w tak wspaniały sposób, jak wielki pożar prerii. 
Nic nie jest w stanie tego wytrzymać. Wybucha płomieniem w najbardziej 

nieoczekiwanych miejscach. Dalej następuje opis uzdrowienia biednej 
poganki z najbardziej odrażającej choroby skóry, z powodu której poganie 

wypędzili ją z wioski, aby umarła w dżungli. Kiedy stała na poboczu drogi, 
słuchając głoszenia ewangelii, nagle zawołała: „Bóg dał mi lekarstwo. On 

uzdrowi mnie tym lekarstwem” i zaczęła pocierać dłońmi swoje biedne ciało, 

wołając: „Czuję się dobrze ! ” To było tak. Poganie wokół widzieli i byli pełni 
podziwu. 

 

Ta Ewangelia oznacza życie ukrzyżowane. Musimy codziennie brać krzyż i 

naśladować Chrystusa. Przyczyną tak wielu utraty namaszczenia Duchem 

jest to, że zaniedbują umartwienie i ukrzyżowanie siebie. On chce, aby 
nasze oczy, nasze uszy i wszystkie nasze członki były święte dla Niego, 

abyśmy mogli żyć według Ducha, a nie według ciała. Szuka dzisiaj ludu, 
który umrze dla ciała. Jak nasze oczy mogą rozkoszować się rzeczami tego 

świata, a nasze uszy mogą słuchać doczesnej muzyki, jeśli są poświęcone 
na użytek Mistrza. Ludzie mówią, że to fanatyzm, ale jest to nauka cennego 

słowa Bożego. Musimy się z tym zmierzyć. Chce, abyśmy mieli uszy 
zamknięte na świat i otwarte na niebo. 

 

Cheng Ting Fu, Chih-L, Północne Chiny,to adres brata Bernstena, brata 

i siostry Roya Hessa oraz dziesięciu innych misjonarzy zielonoświątkowych 

z Los Angeles i Chicago. Święci wysyłali pieniądze, aby nakarmić tam 
głodujących. Brat Hess mówi: „Kiedy widzę głodujący stan tego ludu, a 

potem spoglądam wstecz, skąd pochodzę i widzę, że mają tak wiele. Mam 
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ochotę powiedzieć, o chrześcijanie, sprzedajcie wszystkich swoich idoli i 
pomóżcie wysłać misjonarzy!” Brat Bernsten pisze: „Co wieczór mamy 

własne, regularne spotkania, a Duch Święty jest pośród nas. Ostatnio 
ochrzcił moją żonę Duchem Świętym i ogniem, a ona mówiła i śpiewała 

innymi językami. Chwała Bogu na wysokości! Nasi dwaj chłopcy w wieku 
11 i 8 lat zostali ochrzczeni jakiś czas temu, więc jesteśmy ochrzczoną 

grupą. Bóg działa tutaj wśród chińskich chrześcijan.Są tacy, którzy żarliwie 
modlą się o chrzest Duchem Świętym i ogień. Spotykamy się z nimi każdego 

ranka w naszym domu, poza tym codziennie spotykamy się z ludźmi na 
ulicach i codziennie dajemy głodnym trochę jedzenia. Ogólnie ludzie tutaj 

są bardzo biedni. Chcą sprzedać swoje dzieci za kilka dolarów, bo nie mają 
czym ich nakarmić. To wspaniała okazja, aby powiedzieć im o miłości Boga. 

Wynajęliśmy sklep przy głównej ulicy za około 1,50 dolara miesięcznie. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę, wiele osób przychodziło i 

wychodziło. Mamy ślepca wyjętego z żebraków, ubraliśmy go, karmimy i 

dajemy mu Ewangelię. Powiedziałem mu o Krwi Jezusa, która oczyszcza z 
wszelkiego grzechu. Nie rozumiał tego, a ja wyjaśniłem, że kiedy 

używaliśmy wody do mycia twarzy, była czysta.Odpowiedział od razu: 
„Jutro chcę przyjść i obmyć moje serce krwią Jezusa”. 

 

NIEbiańskie WIZYTY W INDIACH 

DHOLKA, Gujerat, Indie, 17 lutego. 

Żaden długopis nie jest w stanie w pełni opisać tego, co Bóg tutaj robi, a 
my jesteśmy tylko pośrodku rzeczy, a nie u kresu tej fali mocy. Wychwalać 
Boga! Jednak nie mogę dłużej ukrywać przed tobą błogosławionej nowiny. 

W zeszłym tygodniu Pan wysłał mnie i pannę Gardner z Bombaju w to 
miejsce, mówiąc do nas w językach przed wyjazdem. „Proś o wielkie 

rzeczy”. „Proście na niebiosach w górze lub w głębi poniżej”. Spotkaliśmy 
tu misjonarzy, przygotowanych ludzi, szczerze pragnących pełnego chrztu 

Duchem Świętym. Niektórzy z nich z pewnością długo się o to modlili. Brat 
Schoonmaker był już w pełni na chrzcie i był bardzo używany przez Boga. 

Drugiego dnia wszyscy jednomyślnie zaczęli czekać przed Panem, a 
misjonarze decydowali się z woli Bożej w nich, aby odłożyć na bok wszelką 

pracę, którą można było odłożyć, a Bóg łaskawie pozwolił zajętym 
pracownikom uczestniczyć we wszystkich spotkania od. Przebywaliśmy 
codziennie od 3 po południu do około północy, z przerwą na obiad. 

Pierwszego dnia pan pracował potężnie i ochrzcił jedną siostrę, towarzysząc 

chrzcie nowym językiem. Była przepełniona radością i uwielbieniem i od 
tamtej pory posuwa się naprzód. 
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Piątek był dniem testów. Spotkanie wydawało się pełne miłości Bożej, ale 
moc wydawała się znacznie mniejsza niż poprzedniego dnia. Pan wysłał 

pannę G. i mnie na pole podczas przerwy, aby dowiedzieć się, o co chodzi. 
Ukorzyliśmy się przed Bogiem i błagaliśmy Go, aby ujawnił przyczynę 

niepowodzenia. Zacząłem mówić językiem, a ona tłumaczyła, a On 
powiedział: „Jeśli wierzycie jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Oddal 

się stąd na to miejsce, a ona zniknie. wiara, dlaczego zwątpiłeś? " I inne 
wersety o wierze. O błogosławiony, wierny Boże! Niech nikt nie mówi, że 

języki są bezużyteczne. Przyjęliśmy naganę od naszego wielkiego Mistrza i 
szukaliśmy wiary. Został dany i moc wróciła. 

W sobotę i niedzielę trwała wielka praca. Ochrzcił siostrę i dał jej nowy 
język. Namaszczono innego i kilku z nas dał kolejny nowy język i dała 

pannie G. interpretację wszystkiego. Chwalcie Boga razem ze mną. W tym 
czasie miał Ducha Świętego jako olej na całą oczekującą grupę, a wszystkie 
usta były wypełnione uwielbieniem i modlitwą. 

Poniedziałek był najwspanialszym i najwspanialszym dniem w moim 
dotychczasowym życiu. Na początku spotkania Jezus rozmawiał ze mną w 

ten sposób: „Co myślisz, że mam zamiar zrobić?” „Nie wiem, Panie”, „W co 
wierzysz?” „Myślę, że będziesz chrzcić kogoś. ”„ Czy nie wierzysz, że zrobię 

więcej? ”„ Mam taką nadzieję. ”„ Czy uwierzysz, że zrobię dziś większe 

rzeczy niż kiedykolwiek wcześniej? ”„ Tak, Panie, uwierzę. W ten sam 
sposób rozmawiał także z panną G., mówiąc jej, że przed północą zrobi 
potężne rzeczy. 

Powiedziałem: „Panie, pozwól mi zobaczyć ogień na tych wszystkich 
głowach, pozwól mi, Panie”. Wtedy zacząłem mówić językiem. Wkrótce 

zdałem sobie sprawę, że modlę się o brata. Wtedy zobaczyłem, jak spływa 
na niego wielki deszcz Krwi. Potem modlitwa poszła do innego brata i 

wylano na niego zbiornik oliwy. Następnie była dla siostry i kiedy leżała na 
podłodze, jej ciało było pokryte płonącym ogniem. Inny zatopiony w 

powodzi wody z góry, inny naznaczony wyraźnie pieczęciami. Przed 

kolejnym pojawiło się wielkie serce, które wciąż się powiększało, potem 
białe drzwi w górnej części serca i oboje lekko osiadli na jej piersi. Inny 

wydawał się stopniowo otaczany chmurą. Pierwszy brat, który przyjął 
chrzest, został przyćmiony wspaniałym białym światłem. Panna G., która 

była w transie, była pokryta miękkim białym materiałem,coś w rodzaju 
śniegu lub piór. Na mnie padał deszcz. Zapytałem Jezusa, co to jest ta biała 

substancja. Powiedział: „To rosa, tylko ja nadałem jej białą barwę, żeby 
była widoczna”. Wszystko to zrobiło na mnie wrażenie, że Duch Święty we 

wszystkich swoich aspektach spoczął na nas i zostanie nam objawiony. 
Chwała Jezusowi! 

Kiedy panna G. wyszła z transu, ujrzała część wizji, tak jak ja w objawieniu. 
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Pewien brat natychmiast powiedział, że Bóg przez dwa dni mu mówił, żeby 
poprosić nas dwojga, żebyśmy włożyli na niego ręce do chrztu. Zrobiliśmy 

to, każdy modląc się po angielsku, a potem w językach. Podano wykład: 
„Ja rzeczywiście chrzczę wodą, ale On będzie chrzcił Duchem Świętym i 

ogniem”. „Za kilka dni zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym”. „Otrzymacie moc, gdy zstąpi na was Duch Święty i będziecie 

moimi świadkami aż po krańce ziemi”. Wtedy na językach pojawiło się wiele 
pochwał. Wtedy Duch powiedział, że należy włożyć ręce na innego 

brata. Byliśmy posłuszni i czekaliśmy na objawienie się chrztu na tych 
dwóch. 

Potem moc spadła. Były chwile, kiedy wszyscy razem krzyczeliśmy, 
krzyczeliśmy i śmialiśmy się pod mocą Ducha. Duch zdecydowanie dał w 

tych dniach rozeznanie duchów i zganił jednego i drugiego z nas, i wiele 
nas uczy. Szukamy jeszcze większych rzeczy. Pomyśl, co będzie dla tej 

stacji misyjnej, tej szkoły biblijnej i tego sierocińca, gdy wszyscy 
misjonarze będą ochrzczeni Duchem Świętym. 

O umiłowani, niech przemówi do innych stacji misyjnych i kościołów na 

całym świecie, że Bóg przyszedł, aby w pełni nas wyposażyć do swojej 
służby. Oczekujący niech nie próbują modlić się za innych, ale za 

siebie. Niech grupy tych ochrzczonych, którzy modlą się z innymi 

oczekującymi na Boga, trzymają ten jeden przedmiot przed tymi w pokoju, 
nie wprowadzając innych tematów wstawiennictwa. Musi być jedna zgoda i 

jeden cel, aby Duch mógł mieć jasny kanał. - W społeczności Jezusa, Kate 
Knight, Bombaj, Indie. 

 

DUCH ŚWIĘTY I OBLUBIENICA 

W Obj. 22:17 czytamy: „Duch i oblubienica mówią: przyjdź”. O, jak miło 

jest mieć ten błogosławiony przywilej bycia współpracownikiem Ducha 
Świętego. Inspiruje nas wiarą w słowo Boże i daje nam moc do służby dla 
Mistrza. Błogosławcie Jego drogie imię! 

Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy otrzymują chrzest Duchem 

Świętym, są oblubienicą Chrystusa. Mają misyjnego ducha do ratowania 
dusz. Mają ducha Pięćdziesiątnicy. Chwała Bogu! 

„A kto słucha, niech mówi: przyjdź, a spragniony niech przyjdzie; a kto 

chce, niech darmo weźmie wodę żywota”. O co za błogosławiony 

tekst. Oblubienica Chrystusa wzywa spragnionych, aby przyszli do Jezusa, 
ponieważ jest to dzieło Ducha Świętego w wierzącym. Wstawia się za 
zgubionymi; Jęczy za nimi. 
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Duch również wzywa wierzącego, aby przyszedł do Jezusa i został 
uświęcony. Wskazuje uświęconym Jezusowi na chrzest Duchem 

Świętym. Kiedy zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym, będziesz miał 
moc wezwania grzeszników do Jezusa, a oni zostaną zbawieni, uświęceni i 
ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Amen! 

Oblubienica Chrystusa jest czysta i nieskazitelna. „Jesteś sprawiedliwy, 
kochanie, w tobie nie ma miejsca”. (Sol. Pieśni. 4: 7). Oblubienica 

Chrystusa jest czysta, wolna od grzechu i wszelkiej nieczystości. Oddał się 
za nią, aby uświęcić i oczyścić kościół obmyciem wodą przez słowo. Aby 

mógł przedstawić go sobie jako wspaniały kościół, nie mający plamki, 

zmarszczki ani czegoś takiego, ale powinien być święty i bez skazy. (Efez., 
5: 25,27). 

Oblubienica Chrystusa ma tylko jednego męża. (2 Kor. 11: 2). Ona jest Mu 
poddana. (Ef. 5:25). Oblubieniec jest Synem Bożym. (2 Kor., 11: 2). 

Jesteśmy teraz małżeństwem z Chrystusem w Duchu. (Rzym., 7: 2,4). Nie 

tylko wtedy, gdy przyjdzie, jesteśmy małżeństwem z Chrystusem, ale 
teraz, jeśli jesteście uświęceni i ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem, już 

jesteście z Nim w związku małżeńskim. Bóg ma ludzi, którzy mogą sprostać 
biblijnym standardom w tym wielkim zbawieniu. Błogosławcie Jego święte 
imię. Amen! WJS 

 

MÓWIENIE JĘZYKAMI 

Jeśli dokładnie przestudiujesz Pismo Święte, zobaczysz, że kiedy ludzie 
przyjmą chrzest Duchem Świętym i ogniem, będą mówić językami i 

wywyższać Boga. (Dzieje Apostolskie 10:46). W Dziejach Apostolskich 

2:32, 33 czytamy: „Tego Jezusa wskrzesił Bóg, czego wszyscy jesteśmy 
świadkami. Dlatego będąc wywyższonym prawicą Bożą i otrzymawszy od 
Ojca obietnicę Duch Święty wylał to, co teraz widzicie i słyszycie. 

Kiedy więc przyjmiesz chrzest Duchem Świętym i ogień, Jego moc będzie 
widziana i słyszana na tobie. Ludzie będą słuchać nowych piosenek i mówić 

językami. (Dz 2: 4; Dz 2: 16,17). W Dziejach Apostolskich 2: 11-13 
czytamy: „Krety i araby, słyszymy, jak mówią naszymi językami o 

cudownych dziełach Bożych. I zdumieli się wszyscy i wątpili, mówiąc jeden 
do drugiego: Co to znaczy? Inni naśmiewali się, mówiąc: Ci ludzie są pełni 

młodego wina. Co takiego widzieli i słyszeli ludzie? To był Duch Święty na 
uczniach i mówienie językami. 
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TO WYLANIE DUCHA W PÓŹNIEJSZYCH 
DNIACH 

Ostatnie przesłanie, jakie Pan przekaże temu 
umierającemu światu 

 

Z Pasadeny, Cal. - # 1 5 ochrzczonych pracowników wyszło ostatnio z małej 
misji niesienia Ewangelii 

    * * *     

Atlanta, Ga .--- Ludzie wciąż chodzą do ołtarza, aby zbawić swoje dusze i 

są napełniani Duchem Świętym. Wielu zostało uzdrowionych. - „Posłaniec 
Oblubieńca” 78 N. Broad street. 

    * * *     

Findlay, Ohio. - W Misji Sojuszu ponad pięćdziesięciu otrzymało chrzest 
Duchem Świętym, aw misji wiary apostolskiej znacznie więcej. 

    * * *     

Port Angeles, Wash. --- Prace rozpoczęły się tutaj około 10 listopada i 
zostały znacznie odnowione. Widziałem sześciu ochrzczonych Duchem 
Świętym, mówiących językami. -Pani. ME Reed. 

    * * *     

Lima, Ohio - Od zeszłej jesieni chrzest Duchem Świętym przyjęto 

dwudziestu pięciu lub więcej, a liczby zostały uratowane. - Jesse Clark, 948 
Birch avenue. 

    * * *     

Doxey, Okla., Beulah Home --- Od maja ubiegłego roku ponad sto 
dwudziestu pięciu osób przyjęło chrzest i mówi językami, tak jak mówił 
Duch. - Frank T. Alexander. 
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    * * *     

Nowe niebo. Conn. --- W New Haven jest około piętnastu ochrzczonych 
Duchem Świętym. Mają zielonoświątkową gazetę „Apostolic Rivers of Living 
Water”, ulica Park 65, New Haven. 

    * * *     

Chicago, Ill --- W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy setki osób zostało 

ochrzczonych Duchem Świętym. Każdy z nich mówił językami, gdy byli 
napełnieni. Setki przybyły z daleka, a wiele z nich zostało napełnionych 
Duchem Świętym. -WH Durham, 943 W. North Ave. 

    * * *     

Denver - W Apostolic Faith Mission, na rogu dwudziestej czwartej ulicy i ulic 

Lawrence, całkiem sporo zostało uratowanych, uświęconych, uzdrowionych 
i ochrzczonych Duchem Świętym i ogniem. Jedna z sióstr przyjechała z 

kraju, aby poddać się operacji, przybyła na misję tej samej nocy i została 
uzdrowiona z guza. 

    * * *     

Seattle, Wash. - Brat Will Trotter napisał, że w tym miejscu sześciu 
otrzymało dawną moc Pięćdziesiątnicy, a niebiański chór był słyszany na 

prawie każdym zebraniu. Po wezwaniu do ołtarza do ołtarza gromadziło się 
czterdzieści osób. Ludzie pełni świętej radości i przybywający zewsząd. 

    * * *     

Elkton, Mich. - Chwała Bogu za to, co dla nas uczynił. Duża liczba została 
ochrzczona Duchem Świętym, mówiąc językami. Niektórzy zostali 

uratowani, a niektórzy uzdrowieni. Ogień wciąż płonie i będzie trwał aż do 
przyjścia Jezusa. Ludzie przybywali na spotkania z daleka i blisko, tak że 
ogień został przeniesiony do różnych części Michigan. -Sol. Klopfenstein 

    * * *     

Eureka, Cal. - Chwała Bogu! W sobotę wieczorem mieliśmy całonocne 

spotkanie modlitewne. Świetnie się bawiliśmy, ale wspanialszy czas 
niedzielny wieczór. Wydawało się, że moc spadła, aż po prostu wstrząsnęła 

starym budynkiem od góry do dołu. Pan w cudowny sposób odciął 
języki. Chwała Bogu za sposób, w jaki Bóg działa. Dusze zostały zbawione, 
uświęcone i ochrzczone Duchem Świętym. —JC Timmons. 

    * * *     
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Indianapolis, Ind. --- Jedną z najbardziej błogosławionych grup świętych 
zielonoświątkowych, przepełnionych miłością Boga i widzących dusze 

zbawione, uświęcone i ochrzczone Duchem Świętym, jest Misja Wiary 
Apostolskiej w Indianapolis, gdzie kilkaset zostało ochrzczonych Ducha 

Świętego, obecnie pod kierownictwem brata Haywooda, 9404 N. Bismark 
street. 

    * * *     

San Jose, Cal. - Pan odnowił moje ciało i otworzył Swoje cenne Słowo i 
pomógł mi je wygłosić, daleko wykraczając poza moje oczekiwania co do 

tego, co On mógłby ze mną zrobić. Byłem takim Jonaszem, ale te dni już 
minęły, a teraz z radością pełnię Jego wolę. Moja pomocniczka, siostra 

Carrie Pool z Sawtelle, jest prawdziwym zwycięzcą. Ostatnio Pan dał jej 
wielką wolność i tańczy przed Panem, jak to uczynił Dawid, a kiedy to 

nastąpi, moc spada. Było tu kilka wyraźnych chrztów, a wiele z nich zostało 
odzyskanych i uświęconych. - Helen M. Kellerman, 246 Alameda. 

    * * *     

Minneapolis i St. Paul --- Bóg odwiedził te miejsca w dawnych czasach 
Pięćdziesiątnicy, a znaki idą za nimi. W każdym miejscu istnieje misja wiary 

apostolskiej, a dzieło się rozprzestrzenia. Na niektórych spotkaniach wiele 
osób zostało ochrzczonych Duchem Świętym i zamknięcie było prawie 

niemożliwe. W pewnym momencie dwudziestu ośmiu zostało ochrzczonych 
w wodzie. Bóg uzdrowił chorych i wypędził demony oraz zbawił i uświęcił 
dusze, które dzisiaj się radują. 

    * * *     

Waycross, Ga. - Chcę ci powiedzieć, co Bóg robi dla Waycross. Odkąd tu 

przybyłem, siedmiu przyjęło Pięćdziesiątnicę i mówiło językami. Jeden, 
który otrzymałem wczoraj w moim domu, był pod mocą Bożą przez około 

trzy godziny, mówiąc językami przez około godzinę. W kościele 
Wesleyańskim w Waycross jest święto Pięćdziesiątnicy, a pastor szuka. Bóg 

działa z mocą. Mój najstarszy syn otrzymał Ducha Świętego i mówi 
językami. -Pani. MJ Wilson, 60 Folks Street. 

    * * *     

Ashland, Ore. - Kilku świętych tutaj jest chrzczonych Duchem 
Świętym. Pobłogosławili spotkania w domkach. Pewnego popołudnia 

właśnie mieli lekcję biblijną na temat pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela 

i rozmawiali o zbliżającym się przyjściu Jezusa po swoją oblubienicę, kiedy 
Duch Święty zstąpił na nich jak gwałtowny wiatr i wypełnił pokój. Świetnie 

się bawili, śpiewając i wysławiając Boga językami. Brat Westbrook, którego 
Pan powołał tam do pracy w odpowiedzi na modlitwę, mówi, że jedyne 
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przesłanie, jakie daje mu Pan, to: „Powiedz mojemu ludowi, aby się 
przygotował, wkrótce przyjdę”. 

    * * *     

Ardmore, Okla. - Dusze są zbawione, uświęcone i uzdrawiane w odpowiedzi 

na modlitwę. Niektórzy ze Świętych ludzi i Armii Zbawienia poszukiwali i 

otrzymywali Pięćdziesiątnicę na podstawie dowodów biblijnych. Pewien 
człowiek pochodzący z Teksasu, niewierny, przeczytał wszystkie książki 

niewiernych, jakie udało mu się znaleźć; a kiedy usłyszał mówienie 
językami, powiedziano mu: „To jest Bóg”, i załamał się. Teraz ma 

chrzest. Jego syn przyszedł do ołtarza i wkrótce zaczął wołać o wyzwolenie 
i wyszło z niego kilka demonów. Teraz jest szczęśliwy z miłości do 

Chrystusa, świadczy i wysławia Pana. „Dlatego języki są znakiem nie dla 
wierzących, ale dla tych, którzy nie wierzą”. -WH Lyon, ulica 614 C SE 

    * * *     

Oklahoma City, Okla. - Jezus ochrzcił mnie Duchem Świętym jako Jan 1:33 
i Mat. 3:11 mówi, że zrobi. O błogosławieństwo odpuszczonych grzechów i 

słodycz uświęconego życia, które jest przygotowaniem duszy na 
Nieustającego Pocieszyciela. Ale kiedy chrzci Duchem Świętym, nie tylko 

świadczy, że trwa, ale Duch Święty mówi za siebie i mówi nam o 
pragnieniach naszego Ojca w niebie. Oklahoma City ma misję na linii 

apostolskiej. To było roczek 6 lutego. Dziesiątki ludzi zostało zbawionych, 
uświęconych i ochrzczonych Duchem Świętym i następującymi znakami. —
Annie R. Harrington, 214 W. Fourth Street. 

    * * *     

Baltimore, O. - Nieco ponad rok temu otrzymaliśmy kilka dokumentów 

wiary apostolskiej i po uważnym ich przeczytaniu znaleźliśmy światło, za 
którym tęskniły nasze dusze. I od razu kilku z nas stało się gorliwymi 

poszukiwaczami. Po prawie roku poszukiwań Bóg posłał do nas siostrę Mary 
Yaegge. Była w Los Angeles, przyjęła chrzest i jest w drodze do Szwajcarii, 

swojego rodzinnego kraju, aby opowiedzieć im o Pięćdziesiątnicy. W noc 

Dziękczynienia pewien brat otrzymał Ducha Świętego i ogień mówiąc 
językami. Od tego czasu ośmiu innych przyjęło chrzest. Mieliśmy niezwykłe 

przypadki wyleczenia długotrwałych, przewlekłych chorób. -John W. 
Pitcher, 401 Nehage street. 

    * * *     

Topeka, Kans. - Święci byli tutaj cudownie błogosławieni, otrzymując nowe 
światło i chodząc w nim. Bracie. Brelsfordowie byli z nami przez trzy 

niedziele. Ostatnia niedziela, w której byli z nami, była dniem, którego 
nigdy nie zapomnimy. Rano odbyliśmy nabożeństwo chrztu, które było 

łaskawym błogosławieństwem Bożym, i mieliśmy czas na krzyki nad 
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brzegiem rzeki Kansas, a także w rzece. Po południu mieliśmy wspaniałą 
Wieczerzę Pańską. A potem po raz pierwszy obserwowaliśmy mycie nóg 

świętym, co było najlepsze ze wszystkich. Moc cudownie spadła, kiedy 
posłusznie posłuchaliśmy tego polecenia naszego Pana. Niektórzy zostali 

bardziej wolni w Duchu niż kiedykolwiek. Chwała. Opłaca się być 
posłusznym Słowu. „Jeśli wiecie o tych sprawach, będziecie szczęśliwi, jeśli 

to zrobicie. Popołudniowe spotkanie dobiegło końca i Bóg jeden wie, co się 
dokonało.Foster, aleja 924 Kansas. 

    * * *     

Orange, Cal. - Pewnej niedzieli myśleliśmy na pewno, że Pan wyśle 
pracowników z Azusa, ale chwała Bogu, On sam przyszedł i wziął spotkanie 

w swoje ręce. Po kilku modlitwach i świadectwach, do ołtarza podeszła 
młoda dziewczyna i zaczęła wołać do Boga o jej chrzest. Po chwili upadła 

pod mocą, a Pan dał jej błogosławiony chrzest, mówiąc i śpiewając przez 
nią w najsłodszych tonach, które były błogosławione, aby usłyszeć. Cały 

dzień leżała pod władzą. Zaczęliśmy od pieśni i modlitwy na wieczorne 
spotkanie, kiedy to młody człowiek na tylnym siedzeniu ogarnął 

przekonanie, a on podbiegł do przodu, rzucił się na twarz i zaczął płakać w 
drodze do krzyża, wzywając Boga. oczyścić jego czarne serce. Szukał 
chrztu, zanim odszedł. -Siostra Roba M. Schoepf. 

    * * *     

Przebudzenie w Północnej Karolinie - Dobry Pan wykonał wspaniałą pracę 

w Rowan FWB Church, odkąd napisałem do ciebie ostatni raz. Mamy teraz 
około sześćdziesięciu ochrzczonych Duchem Świętym członków, którzy są 

obdarzeni nieznanym językiem i cały czas krzyczą szczęśliwie: W 

Wilmington Bóg cudownie błogosławi członków Kościoła FWB. Wiele osób 
otrzymało Ducha Świętego i mówi językami. Inne kościoły nie będą miały 

nic wspólnego z tym dziełem Ducha Świętego, z wyjątkiem kolorowego 
Kościoła Świętości, a Pan cudownie wylewa na nie swojego Ducha i mówią 

językami. W północno-wschodnim kościele FWB w hrabstwie Dublin wielu 
przyjęło chrzest. Również w Frenchs Creek Tabernacle, hrabstwo Bladen, 

pod kierownictwem brata Eda. Henry i żona,Liczby otrzymały chrzest 
Duchem Świętym i mówią językami. W pobliżu Atkinson w hrabstwie 

Bender Duch został wylany i dwadzieścia lub więcej osób otrzymało Ducha 
Świętego ze znakami następującymi po nim. Praca wciąż trwa, a Bóg jest 

wychwalany. Chwała. Alleluja, na wieki Barankowi! Amen! —AJ Bordeau. 
Colly, N C. 

    * * *     

Mobile, Ala. - Podczas spotkania namiotu ewangelii na Texas i Rapier 
Avenue, Pan działał z władzą. Pewnej sobotniej nocy młody człowiek 
przyszedł do ołtarza, a Bóg go poświęcił i ochrzcił, zanim opuścił namiot. 
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Wielu zostało natychmiast uzdrowionych przez modlitwę. Siostra cierpiąca 
od sześciu lat, która próbowała wielu lekarzy bez żadnej pomocy, usłyszała 

o naszym spotkaniu, przyszła i została uzdrowiona, uświęcona i ochrzczona, 
a Pan powołał ją do współpracy z nami. Policja wtrąciła się i nakazała 

zamknięcie zebrań do godziny 9, ale Pan nadal błogosławi dzieło. Nie 
byliśmy w stanie prowadzić rachunku, ale w ciągu czterech dni Pan zajął 

się dwudziestoma lub trzydziestoma z nich i większość z nich przyjęła 
chrzest. 

Najstarsza dama w Mobile została zabita pod władzą i uświęcona. Dzieci 
również otrzymały chrzest. - FW Williams. 

    * * *     

Portland, Ore. - Mają tu prawdziwą pracę zielonoświątkowców. Robotnicy 

rozrzucali Ewangelię w szpitalach, więzieniach, na statkach itp. Oraz na 
ulicach wozem Ewangelii. Spodziewają się wspaniałego czasu na spotkaniu 
obozowym tego lata, tak jak Bóg stawia na Swój sposób. 

Wiele przypadków chorób zostało natychmiast uzdrowionych, a domy 
zostały uszczęśliwione dzięki usunięciu grzechu. 

Grzesznicy zostali uratowani przez wynik. Głuche uszy zostały 
odblokowane, a oczy zostały przywrócone, a święci odkładali okulary. 

Siostra Crawford poszła modlić się za siostrę o jej uzdrowienie. Położyła na 
nią ręce i Bóg ją uzdrowił, a potem Bóg ją uświęcił, a potem Bóg ochrzcił ją 

Duchem Świętym. Jej mąż, który siedział obok niej, był odstępcą i wołał do 
Boga o zbawienie, a Bóg go ocalił. Tak napisał brat Griffin. 

Zwolennik opium został poważnie uratowany i zrezygnował z paczki 

opium. Wstał i złożył świadectwo o tym, co Bóg dla niego uczynił, a szloch 

wstrząsnął całym jego ciałem. Pijak został uratowany i porzucił 
tytoń. Mężczyzna został uświęcony i zrezygnował ze swojej szpilki. 

W Christian Alliance Mission panuje błogosławiony duch, a dusze zostały 
ochrzczone Duchem Świętym. 

Kiedy po raz pierwszy przyszła na zebrania, córka położyła na niej ręce do 

uzdrowienia. Kiedy stała, świadcząc o swoim uzdrowieniu, spadł na nią 
chrzest Duchem Świętym. 

Święci modlili się nad chusteczką za niezbawioną osobę, której według 

lekarzy nie można pomóc, a ona została natychmiast uzdrowiona przez 
włożenie chusteczki pod poszewkę. 
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Święci mają prawdziwego ducha misyjnego i wysyłają setki dolarów 
cierpiącym z głodu i prawdziwym pracownikom w obcych krajach. —
Apostolic Faith Mission, 223 Madison street. 

 

„WIDZIEĆ, MAMMA, WIDZIEĆ! 

 

(Z listu pani Lillian Garr z 7 kwietnia na statku parowym do 
Jokohamy w Japonii). 

 

Dwa tygodnie temu mój Pan przeszedł przez nasz ogród i zerwał nasz 

jedyny kwiat, a moja ukochana została zabrana do Jezusa. Moja Wirginia, 
choć miała zaledwie trzy lata, modliła się i płakała nad duszami. Tak często 

spotykałem ją w łazience, jak spacerowała po podłodze w najgorliwszej 
modlitwie, błagając, aby Bóg wylał Swojego Ducha i chrzcił Duchem 
Świętym. 

Jak dobrze było ze strony Pana, że dał mojej ukochanej wizję przed 

odejściem i zostawił takie wiadomości mojemu sercu. Kiedy była w wielkiej 
agonii, nagle przestała jęczeć i podniosła się, z jednym palcem 

wskazującym na niebo i promiennym spojrzeniem, które zastąpiło 
spojrzenie cierpienia, powiedziała: „Widzisz, mamo, widzisz! Jest tam 
pięknie!”. W ten sposób wyrażała to, co piękne. 

Ponownie, kiedy mój drogi chiński przyjaciel pochylał się nad łóżkiem, jęki 

ustały, a słodki głos zaśpiewał po chińsku: „Moja dusza zwycięży krwią 
Baranka”. Pielęgniarka dołączyła do niej po chińsku. 

To było wołanie mojej duszy, aby być zwycięzcą w Jego chwalebnym 
przyjściu; a kiedy moja ukochana pośród takiej agonii śpiewała o mocy 
Krwi, która uczyni nas „zwycięzcami”, jakie to jest przesłanie dla nas. 

 

Ochrzczony Chińczyk - w Kantonie mieszka drogi Chińczyk, brat Ham, 

niegdyś czciciel bożka. Otrzymał Ducha Świętego za pośrednictwem brata i 

siostry McIntosh. Brat Ham jest z pewnością najskromniejszym 
człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem, i wydaje się być wzorem dla 

wierzących bardziej niż ktokolwiek, z kim kiedykolwiek byłem. Nie możemy 
z nim rozmawiać inaczej jak przez tłumacza, ale och, możesz poczuć ten 

błogosławiony wpływ. Potrafi znaleźć sekretne miejsce modlitwy, najlepsze 
ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem. Bez względu na to, ilu jest w 
pobliżu, będzie klękał i modlił się. - Siostra AE Kirby. 
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Pewien pastor norweski usłyszał o wylaniu Ducha Świętego poprzez „Wiarę 

Apostolską”, którą można znaleźć na miejscu podczas misji. Zaczął się 
modlić i prosić Pana o udzielenie mu chrztu, jeśli był od Boga. Był wtedy w 

New Jersey. Pewnego ranka, kiedy się modlił, spadł ogień. Weszła jego 
gospodyni i znalazła go leżącego na podłodze, nieprzytomnego, pod mocą 

Bożą, ale ona, przypuszczając, że umiera, zaalarmowała go. Brat przeszedł 
przez mówienie językami i wykrzykiwanie chwały Bożej. Kiedy doszedł do 

siebie, pokój był pełen ludzi, a lekarz stosował środki naprawcze. Chwała 
Bogu! Są rzeczy, których nauka nie może się dowiedzieć. 

 

Języki są po prostu darem, który Bóg wrzuca każdemu, kto przyjmuje 

chrzest Duchem Świętym. Stałym dowodem chrztu jest sam Chrystus i 
Słowo Boże. 

    * * *     

Alliance, Ohio, Campmeeting - Odbędzie się spotkanie zielonoświątkowe w 
Missionary Home Grove od 18 do 28 czerwca. - „The New Acts”, Alliance, 
Ohio 

    * * *     

Spotkanie w wierze apostolskiej - Spodziewamy się wielkiego spotkania 

w Portland, które rozpocznie się pierwszego czerwca i będzie kontynuowane 
w nieskończoność lub do czasu, gdy Pan je zamknie. Bez wątpienia będzie 

to czas wylania Ducha Świętego, kiedy wszyscy pozostaną w jedności i 
spotkają się z Bogiem. Adres Apostolic Faith Campmeeting, Portland, Ore. 

 
Strona 2 
 

Wiara apostolska 

 

W kolejnych numerach tego artykułu adres 

MISJA Wiara apostolska 

312 Azusa Street Los Angeles, Cal. 
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Subskrypcja bezpłatna 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Jak ludzie zielonoświątkowcy odnoszą się do lóż, 
tajnych zakonów i związków zawodowych? 

„Nie bądźcie nierozerwalnie związani jarzmem z niewierzącymi; bo cóż za 

społeczność ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? A jaka społeczność 
ma światłość z ciemnością? I co za zgoda Chrystusa z Belialem? świątynią 

Boga z bożkami? Albowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak powiedział 
Bóg: Będę w nich mieszkać i chodzić w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą 

moim ludem. " (2 Kor. 6:14, 16). Umiłowani, nie możemy mieć społeczności 
z Chrystusem i być zjednoczeni w żadnym z tych bezbożnych ruchów. 

Musimy być posłuszni głosowi Ducha: „Przeto wyjdźcie spośród nich i 

odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego nie dotykajcie, abym was 
przyjmował i był wam Ojcem, a wy będziecie bądźcie moimi synami i 

córkami - wyrocznia Pana Wszechmogącego.„(2 Kor. 6:17, 18).„ Wyjdźcie 
z niej, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i nie otrzymali 
jej plag ”(Obj. 18: 4). 

    * * *     

Wieczna kara. Wierzymy w wieczną karę - nie w unicestwienie 

niegodziwców. „Wtedy też powie im po lewej stronie: Odejdźcie ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów”. (Mat. 

25:41). „A diabeł, który ich zwiódł, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, 
gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będzie dręczony dniem i nocą na wieki 

wieków”. (Obj. 20:10). Więc wierzymy, że istnieje wieczne piekło, tak jak 
jest wieczne niebo. Nie byłoby wiecznego nieba, gdyby nie wieczne 

piekło. „A ci odejdą na wieczną karę; ale sprawiedliwi do życia wiecznego ” 
(Mat. 25:46). 

    * * *     

Restytucja.„Jeśli bezbożny przywróci zastaw, oddaj ponownie to, co 
ukradł, postępuj zgodnie z prawami życia, nie popełniając nieprawości; na 

pewno będzie żył, nie umrze”. (Eze. 33:15). Wierzymy, że każdy człowiek 
powinien dokonać restytucji stosownie do swoich możliwości, ponieważ tak 

mówi Słowo. „I stanął Zacheusz i rzekł do Pana: Oto, Panie, połowę mego 
majątku daję ubogim; a jeźli komu odebrałem coś przez fałszywe 

oskarżenie, zwracam mu czterokrotnie. I rzekł mu Jezus: W tym dniu 
zbawienie przyjdzie do tego domu. " (Łukasza 19: 8, 9). Dlatego uważamy, 
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że ludzie powinni dokonać restytucji, aby cieszyć się lub zachować 
zbawienie. Wielu nie jest w stanie dokonać wszystkich zadośćuczynienia, 

ale tak, jak Bóg zapewnia, powinni dokonać całkowitego zadośćuczynienia, 
aby cieszyć się pełnym zbawieniem.Wiele dusz dzisiaj doświadcza 

przeszkód, ponieważ kiedy Bóg daje im światło w kwestii zadośćuczynienia, 
nie robią tego i tracą swoje błogosławieństwo lub słodkie doświadczenie. 
Bądźmy posłuszni Bogu. 

    * * *     

Regeneracja.Regeneracja to nowe narodziny zaszczepione w duszy po 

pobożnej pokucie za grzech. Grzesznik zostaje wówczas obmyty ze swojego 
zanieczyszczenia i narodzony z Ducha, który nazywamy nawróceniem lub 

usprawiedliwieniem lub pierwszym dziełem łaski. Staje się nowym 
stworzeniem dzięki mocy Ducha Świętego i Krwi Jezusa Chrystusa. 

Grzesznik otrzymuje przebaczenie i odrodzenie w chwili, gdy przyjmuje 
Jezusa, więc odrodzenie i przebaczenie idą w parze. Ten człowiek mógł mieć 

dwadzieścia lat w grzechu, ale kiedy przyjmuje Jezusa, wszystkie jego 
grzechy są wymazane. „Wtedy Piotr rzekł do nich: Nawracajcie się i dajcie 

się każdemu ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, 
a otrzymacie dar Ducha Świętego”. (Dz. Ap. 2:38). Kogo Bóg uczynił 

przebłaganiem przez wiarę w Jego krew,aby ogłosić swoją sprawiedliwość 
za odpuszczenie grzechów, które minęły, przez zapowiedź Boga ”(Rz 3:15). 

    * * *     

Ofiary.Wychwalamy Boga za cenne ofiary, które święci wysyłają 
cierpiącym głód w Chinach i Indiach oraz za misjonarzy, którzy wyruszyli. 

Misja w Portland była przykładem pomocy dla pogan. Wysyłają ofiary, aby 

pomóc głodującym i misjonarzom wśród pogan. Zielonoświątkowcy dają 
tak chętnie i swobodnie, bez pobierania jakichkolwiek zbiorów. To znak, 

który powinien towarzyszyć każdemu zgromadzeniu zielonoświątkowemu. 
Bóg chce, aby wszystkie Jego misje miały rzeczywisty udział w pracy w 

każdym kraju, zarówno wysyłając misjonarzy, jak i wspierając pracę. 
Niektórzy z bardzo biednych świętych przyszli z lśniącymi twarzami ze 

swoimi darami lub wrzucili je po cichu do skrzynki na ofiarę wolnej woli lub 
przynieśli darowizny na stół Pana.Paweł zachęcał kościół w Filippi do łaski, 

by nie dawał, że pragnie jakiegoś daru, ale powiedział: „Pragnę owocu, 
który może obfitować na wasze konto”. 

 

Ci, którzy wcześniej nie mieli papieru, jeśli wyślą i poproszą, mogą 
otrzymać bezpłatne wycofanie numerów, o ile będą trwać. 
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WIADOMOŚCI W JĘZYKACH INTERPRETOWANE 

 

Wypowiedziane w Sile Ducha na poczcie Brata AH w Chicago 

Nasz Pan mówi; Uśmiecham się do ciebie, gdy szukasz mojej woli, tylko 

mojej chwały. Nie może być chwały w nazwach, zakonach czy systemach, 
tylko w samym sobie. Cała pełnia jest we Mnie, cała moc jest w Mojej 
Ewangelii. 

Chociaż masz wielkich i silnych wrogów, którym musisz się oprzeć, ja 

jestem potężniejszy od wszystkich twoich wrogów i dam ci więcej niż 
zwycięstwo, jeśli będziesz trzymał się nisko u Moich stóp. 

Miejsce mocy jest nisko u Moich stóp, a miejsce błogosławieństwa jest pod 

Krwią, czekam, aby objawić Siebie i potężne rzeczy, do których nie 
doszliście i poza wszystko, co znacie, i uczynię to tam pod Krwią . Szukam 
ludzkich serc i używam wszelkich środków, aby do nich dotrzeć. 

Moje obietnice i słowo są ustanowione w niebiosach i nigdy nie zawiodą. 

Próbuję nauczyć Moje dzieci prostoty wiary. Istotą wiary jest po prostu 

powierzenie Mi wszystkiego i siebie samego, ciała, duszy i ducha, a ja to 
wszystko zrobię. W ogóle nie potrzebuję twojej pomocy. 

Moje dzieci muszą poddawać wszystko pod Krew, każdą modlitwę, 
świadectwo i wszystko; chwila po chwili, ponieważ ludzkie serce jest 

niedoskonałe i wypaczone przez grzech i zawsze istnieje potrzeba błagania 
o krew. Nigdy nie błagasz na próżno. 

Wydajność i zaufanie; Boli mnie serce, że Moje dzieci nie mają do Mnie 
więcej zaufania. 

Nie chcę, aby Moje dzieci ufały lub radowały się jakimkolwiek 

doświadczeniem lub darami, lub czymkolwiek poza Mną. Dałem te rzeczy 
tylko po to, aby być uwielbionym. 

Wielka lekcja pokory polega na tym, by wiedzieć i pamiętać, że jesteśmy 
naczyniami ziemnymi. Czysta pokora jest poddaniem człowieka boskości. 

Chcę, aby moi drodzy byli wolni i ufni, i aby uznali, że wszystko, co kupiłem 
na krzyżu, jest darmowym darem i nie mogą na nic zasłużyć ani zarobić. 

Będziesz miał trudne próby, ale całe niebo jest z tyłu. Możecie przyjść do 
Mnie i dostać wszystko tylko dzięki zasługom Mojego Syna, a marnowanie 
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czasu jest błaganie lub przynoszenie czegokolwiek innego, aby dusza, ciało 
lub duch otrzymały cokolwiek ode Mnie. 

Wszystkie Moje dzieci mogą lub muszą zrobić, aby cokolwiek otrzymać, to 
ulegać, ufać i chwalić. Pochwały pokonały moce ciemności. 

Mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść; ale 

raduje się moje serce, gdy moje drogie dzieci szukają Mnie i sięgają po 
Mnie, aby mnie chwalili i szukali Mnie. Istnieje potężny konflikt nad wami i 

przed wami, a teraz pracuję, aby wzmocnić i utwierdzić Moje dzieci oraz 
uczynić je niezłomnymi i zdolnymi do przeciwstawienia się wrogowi. 

Pożądanie, gdy poczęło, rodzi grzech; a grzech, gdy dojrzeje, wydaje 

śmierć. Nie wolno ci niczego otrzymywać od diabła ani przyjmować jego 
sugestii. Sugestie lub myśli, które przynosi, nie są grzechem, dopóki ich nie 
przyjmiesz. Odmów ich posiadania w imieniu Jezusa. 

Jeśli diabeł sugeruje ci, abyś przyjął jakąkolwiek chwałę, odmów przyjęcia 

tej myśli w imieniu Jezusa. Moje dzieci muszą oddać Mi całą chwałę, gdyż 
nie pozwolę nikomu chwalić się przede Mną, nawet dobrego ciała. Czy ci 
tego nie powiedziałem? 

Nakładasz swoje serce jak krzemień, aby wypełniać Moją wolę, a ja cię 
przeprowadzę. Kiedy zejdziesz na dół i będziesz mnie szukać całym swoim 
sercem, znajdziesz Mnie. 

Zwycięstwo przychodzi tylko dzięki zaufaniu Jezusowi, trzymaniu się pod 
Krwią i błaganiu o nią. 

Niech Pan ma swoją drogę. 

To jest bitwa i musicie być czujni i nieustannie się modlić. Wróg jest silny i 
potężny, a ty musisz patrzeć na Jezusa i Jego Krew, aby zwyciężyć. 

Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogo powinienem się bać? Pan 
jest siłą mego życia; kogo mam się bać? 

Dana mi jest wszelka moc w niebie i na ziemi. Oto ja jestem z wami zawsze, 
aż do skończenia wieku. Pamiętajcie o żonie Lota. Nigdy nie patrz 

wstecz. Ustaw twarz jak krzemień i nie oglądaj się za siebie, ale patrz przed 
siebie, na krzyż, bo zwycięstwo odniesiesz tylko przez krzyż. 

Pan jest naszą pomocą, bardzo obecną pomocą w potrzebie. 

Odpocznij we Mnie, a dam ci zwycięstwo. 

Ja, Duch wolności i prawdy, przemówię, jeśli pozwolicie Mi odejść ”(Obj. 3: 
20-22; Dz. 17:11). 
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Odkryłem, że Duch w udzielaniu „daru języków” różni się od zwykłego 

„mówienia językami”. Dar jest trwały, mówienie językami tylko 
okazjonalnie. Daru trzeba szukać; drugiego nie szuka się - szuka się tylko 

chrztu, a kiedy zostaje przyjęty, mówi językami. Dar nie jest nadawany 
wszystkim, ale rozdawany; języki na wszystkich, którzy przyjmują chrzest. 
—JH King. 

 

Siostra Garr pisze, że w Hongkongu w Chinach istnieje cenna grupa 
zielonoświątkowa, która szuka przyjścia Jezusa. Przybyli w ciele, aby 

zobaczyć Brata i Siostrę Garr na parowcu do Japonii. Mówi: „Nie zapomnę 
twarzy błagających mnie, bym się za nich modlił i posyłał im„ owce, bo były 

tylko jagniętami ”. Bóg pokazał nam jasno, abyśmy przybyli do Japonii, a 
potem, jak kieruje do Stanów”. Zwróć się do Brother and Sister AG Garr, 
Yokohama, Japan. 

 

PORĘCZONY CHWAŁĄ BOGA 

 

Z „The Promise”, darmowej gazety zielonoświątkowej 

Opublikowano pod adresem 651 Queen Street, East Toronto, 
Kanada 

W niedzielny poranek 17 marca 1907 roku, kiedy siedziałem w sali 
modlitewnej nad misją przy 651 Queen Street w Toronto, Ontario, czekając, 

aż ludzie zgromadzą się na modlitwie, moc Boża zstąpiła na mnie. Moja 
dusza była obficie błogosławiona, gdy nagle, jakby zerwał się na mnie 

cyklon, zawładnęła mną moc najbardziej nieodparta i niekontrolowana. 
Wokół było burzliwie, ale było wspaniale. Dosłownie zostałem uniesiony 
przez moc Bożą i padłem na kolana. 

W środku tej burzy zrodzonej z nieba poczułem, jak poruszają mi się 
szczęki, ale wkrótce straciłem przytomność i zagubiłem się we wszystkim 

wokół mnie. Kiedy odzyskałem przytomność, siedziałem na podłodze, 

plecami opartymi o ścianę, a moje organy głosowe były operowane w 
najbardziej niezwykły sposób. Wkrótce dotarło do mnie, że faktycznie 

mówię w innym języku, i przemknęła mi myśl, że jeśli to mówi innymi 
językami, byłbym całkiem zadowolony, że nie będę już mówić po angielsku, 

ale będę w ten sposób uwielbiać na zawsze. , mój błogosławiony 
Odkupicielu. Język angielski wydaje się mdły i pozbawiony wyrazu i był zbyt 
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ograniczony, aby moja dusza mogła wypowiedzieć niewyrażalną błogość. 
Prawdziwe doświadczenie jest nie do opisania. Wydawało się zbyt święte, 

niebiańskie i święte, by śmiertelnik mógł się nim cieszyć na ziemi. O ile 
bardziej realny wydawał mi się Jezus niż kiedykolwiek wcześniej.Czasami 

wydawało się, że moja dusza musi opuścić swoją glinianą kamienicę. Byłem 
zachwycony chwałą Bożą. 

Nauczony, że jakiekolwiek doświadczenie, które nie przyniesie więcej 

miłości do duszy, nie może pochodzić od Boga, pomyślałem o tym teście, 
ale, och! wydawało się, że to, czego doświadczyłem w przeszłości, było 

wielkie i chwalebne. był, nie można było porównywać z intensywnością 

stopnia miłości, której teraz doświadczamy. Byłem głęboko przekonany, że 
to doświadczenie pochodzi od Boga. 

Bałem się, że moje otoczenie wpłynie na mnie, ale w tym cichym pokoju, 

zanim wielu ludzi zgromadziło się na modlitwie, Pan pozwolił na potężny 
chrzest mojej duszy. To wszystko dzięki Jego miłosierdziu i nigdy nie 
przestanę Go chwalić. 

Nie słyszałem zbyt wielu nauk na ten temat i nie wiedziałem z 

doktrynalnego punktu widzenia, jak się wyrazić, ale moja dusza była 
zachwycona i zadowolona z Jezusa i pragnąłem, aby wszyscy inni otrzymali 
podobne doświadczenie. 

Przez dwa lata poprzedzające to miałem wrażenie, jakbym do czegoś 
doszedł, do pracy, szczególnie w starych ośrodkach, które potrzebowały 

nowego impetu. Na nowych polach Pan z radością dał nam kilka łaskawych 
przebudzeń, niemniej jednak tęskniliśmy za ogólnym przewrotem, który 

mógłby wywołać samozadowolenie ducha, który miał tendencję do 

niszczenia chrześcijańskiej agresywności. Otrzymawszy wspomniane 
doświadczenie, chociaż teologicznie przebywałem na morzu, poczułem, że 

nadeszła potrzeba. Kontynuowaliśmy naszą pracę pełni wiary i Ducha 
Świętego, Boga pracującego z nami. Inni otrzymali ten sam potężny 
chrzest, który bardzo nas zachęcił. --- GS Paul. 

 

ŚWIADECTWA O UZDROWIENIU PANA 

Nasze półtoraroczne dziecko zachorowało na błonicę i przez kilka dni było 

dość chore, ale wezwaliśmy jednego ze starszych i postępowaliśmy zgodnie 
ze słowem Bożym. I prawie natychmiast wyzdrowiał dziecko. —Andrew 
Hansan, Fosston, Minn. 

    * * *     
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Młody człowiek przybył na misję i choć nie był zbawiony, poprosił o 
modlitwy za swoją siostrę, która mieszka w Elmo w Teksasie, była chora i 

cierpiąca, i wrócił, aby podziękować świętym za ich modlitwy i podziękować 
Bogu, i przyniósł list od siostry opowiadającej, jak Pan ją uzdrowił, kiedy 
otrzymała list. 

Przyjąłem chrzest dwa lata temu i och, radość, jaką sprawił on mojej 
duszy. Duch Święty daje moc, aby przezwyciężyć każdą próbę. To były dni 

prób, ale chwała Bogu, podczas próby możemy chodzić z Jezusem. Chwała, 
Alleluja. Byłem świadkiem chrztu wielu drogocennych wierzących. Bóg 

uzdrowił mnie z zapalenia płuc, odkąd opuścił Topekę, gdzie użył mnie do 

świadczenia o Nim i otwarcia misji. Bóg pokazuje mi, że wkrótce wyśle nas 
na Wyspy Filipińskie, a gdy tylko otworzy drogę, pójdziemy i zaczniemy 

pracę w tej ciemnej krainie. -Pani. Louis M. Thayer, 1326 Pine street, 
Pueblo, Colo. 

    * * *     

Moi lekarze powiedzieli mi, że będę musiał poddać się operacji z powodu 
zapalenia wyrostka robaczkowego. Myśl o nożu chirurga była nie do 

zniesienia. Za każdym razem, gdy otwierałem Biblię, sięgałem po 
uzdrowienie. Pewnego dnia powiedziałem sobie, jeśli Jezus uzdrowił tych 

ludzi, dlaczego nie może mnie uzdrowić? Święci w Chicago modlili się za 
mnie 29 września i poczułem, jak uzdrawiająca moc przechodzi przez moje 

ciało od stóp do głowy, z przesłaniem w nieznanym języku i interpretacją 
(Izaj. 53: 5). Wiedziałem od tego momentu, że zostałem 

uzdrowiony. Dzięki naszemu Bogu. On uzdrowi innych, jeśli tylko Mu 
zaufają. -Pani. ID Krester, Leal, N. Dak. 

    * * *     

Cała chwała naszemu Bogu! Zaledwie rok temu Bóg dał mi czyste serce; a 
nieco ponad tydzień po moim nawróceniu otrzymałem świadectwo mojego 

uświęcenia; iw ciągu zaledwie ośmiu tygodni od tego czasu zostałem 
ochrzczony Duchem Świętym i mówiłem językami. W nocy, gdy Bóg 

uświęcił moją duszę, odebrał mi opiumowy zwyczaj dwudziestoletniego 
stania i chwalił Jego święte imię. Od tamtego dnia aż do dziś nigdy nie 

pragnąłem tego. O, to cudowne, co Pan uczyni dla nas, kiedy staniemy się 
jak glina w rękach Garncarza. Ponieważ Pan w tak błogosławiony sposób 

uwolnił mnie od nałogu narkotykowego, przyjąłem Go jako swojego 

uzdrowiciela na rok i błogosławię Boga, spodziewam się, że będę Mu ufał 
przez resztę moich dni. Jakże mu dziękuję za ten cenny chrzest Duchem 
Świętym. --ZA. Holden, Indianapolis, Ind. 

    * * *     

Otrzymałem Twój list i namaszczoną chusteczkę, chwała Bogu! Czułem, że 

Pan mnie uzdrowi. Nie mogłem się doczekać, kiedy zniknę z pola widzenia, 
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zanim padłem na kolana, dziękując Panu za modlitwy Jego ludu i 
otrzymując ich modlitwy. W lewym uchu byłem głuchy, ale teraz znowu 

słyszę, moje oczy są o wiele silniejsze. Całą noc było mi ciasno, więc nie 
mogłem leżeć w łóżku, ale prawie całą noc musiałbym siedzieć; Cierpiałem 

tyle bólu, ale teraz to wszystko minęło i odzyskałem apetyt. Pragnę 
otrzymać chrzest Duchem Świętym, dobre namaszczenie, które doprowadzi 

mnie do całej prawdy, abym mógł lepiej zrozumieć Jego Słowo. - Twój 
ocalony brat, John Hill, Tempe, Ariz. 

 

WSPANIAŁE SPRAWY BOŻE 

Z radością w Duchu Świętym składam świadectwo o cudownym 
postępowaniu Boga ze mną. 

Jedenaście lat temu wraz z mężem oddaliśmy nasze serca Bogu podczas 
małej misji w Grand Rapids w stanie Michigan. Od tamtej pory dużo 

pracowaliśmy dla Boga, ale zawsze odczuwaliśmy potrzebę większej Bożej 
wspaniałej miłości w nas. Człowiek, który boi się ducha, będzie wielokrotnie 

dominował i przeszkadzał Bogu w używaniu nas w swojej chwale. Głód i 
pragnienie Boga w mojej duszy były często intensywne i wiele razy w agonii 
duszy wołałem, aby Bóg mnie napełnił i użył do swojej chwały. 

Chwalcie Boga za Jego cudowną dobroć! W tym stanie wysłał mnie i męża 

do Los Angeles, Kalifornia, 30 października 1906 roku, prawie nie znając 
celu naszej podróży; ale wkrótce wyjawił nam powód tej podróży, 

wysyłając nas do Azusa Street Mission. Tam odnalazłem wysokość i głębię 
chrześcijańskiego doświadczenia, do którego nie doszedłem. 

Po wzięciu udziału w jednym spotkaniu wiedziałem, że o tym mówił prorok 

Joel, o którym mówił w Dziejach Apostolskich 2: 17,18, i od razu stałem się 
gorliwym wyznawcą wiary raz przekazanej świętym. Zacząłem usilnie 

szukać czystego serca i wkrótce usłyszałem, jak mówi: „Teraz jesteście 
czyści przez Słowo, które wam powiedziałem”. Alleluja! 

Wtedy zacząłem szukać chrztu Duchem Świętym i ognia. Bóg pokazał mi 
wiele rzeczy, które będę musiał zrobić, zanim otrzymam obietnicę Ojca. 

Po kilku namaszczeniach Ducha, Bóg nałożył na mnie post, który trwał 

dziesięć dni, w tym czasie głód w mojej duszy za Bogiem narastał tak 

bardzo, że wydawało mi się, żebym umarł, gdyby Bóg nie objawił się 
szybko. 

Wtedy Bóg zaczął postępować ze mną poprzez znaki i cuda. 28 lutego 1907 

roku przyćmiła mnie ciemność i wydawało się, że Bóg zostawił mnie 
samego. Opuścił mnie nawet Duch modlitwy. Wszystko, co mogłem 
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powiedzieć, to: „O Boże, nie zostawiaj mnie samego!” Trwało to całą noc 
bez snu, a o świcie Bóg zesłał na mnie ducha chwały i trwało to cztery 
godziny bez przerwy. 

Moc Boża spadła na mnie i padłem na twarz. 

Bóg pokazał mi Afrykę z całą jej ciemnością. Odpowiedziałem: „Tak, Panie, 

pójdę, jeśli mnie poślesz”. Potem pokazał mi Gwiazdę Betlejemską. Tej 
nocy miałem chrzest bojowy. Chwała Bogu za Jego cudowną dobroć dla 
mnie, biednego, niegodnego dziecka. 

2 marca poszedłem do Azusa Street Mission i wstałem, aby złożyć 
świadectwo około drugiej po południu, a Duch dał mi 1 Kor. 2: 2: „Albowiem 

jestem zdecydowany nie wiedzieć między wami niczego poza Jezusem 
Chrystusem i ukrzyżowanym”. Również Exodus 4:12; Łukasza 

12:12. Podczas powtarzania powyższego Pisma, moc Boża spadła na mnie 
i przez około dwie godziny byłem całkowicie wstrząśnięty w moim ciele. W 

tym momencie zacząłem zastanawiać się, czy to pochodzi od 

Boga. Natychmiast przejął moc drżenia z całego mojego ciała i zaczął 
potrząsać każdym członkiem z osobna. 

Kiedy poczułem, że jedna brew i jedna powieka drżą oddzielnie, wiedziałem, 

że to Bóg. Byłem pod mocą Bożą około dziewięciu godzin, a potem 
zacząłem mówić językami. 

Teraz mogę naprawdę powiedzieć, że przyszedł Pocieszyciel i idę dalej. - 
Siostra EW Vinton, 12 Leyden Street, Medford, Mass. 

 

W Sunderland w Anglii, gdzie przypadła Pięćdziesiątnica, dwie 
sekretarki, ochrzczone siostry, są zajęte pisaniem i rozprowadzaniem 

traktatów i bezpłatnej literatury. Tak samo jest w Azusa Mission, przez dwa 

lata dwie siostry były nieustannie zajęte wysyłaniem błogosławionych 
raportów i odpowiadaniem na listy ze wszystkich części świata. 

    * * *     

Usprawiedliwienie przynosi pokój, uświęcenie przynosi odpoczynek, a 
chrzest Duchem Świętym daje moc. 

 
strona 3 

WIARA APOSTOLSKA 
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PENTECOST IN BOMBAY, INDIE 

 

(Cudowne świadectwo siostry Laury Gardner z misji Alliance, 

Berachah Home z „Cloud of Witness”, bezpłatny artykuł 
zielonoświątkowy opublikowany w Bombaju w Indiach) 

 

Od około piętnastu miesięcy Bóg postępuje ze mną w bardzo szczególny 
sposób, prowadząc mnie do lepszego poznania siebie. Jedna rzecz po 

drugiej w moim życiu została wystawiona na próbę, aż w końcu poczułem 

się tak całkowicie obnażony, jak to się wydawało możliwe. Przez cały ten 
czas moje serce było tak głodne i wołało o więcej Boga. Widziałem, że nie 

mam żadnej mocy w służbie dla Niego i dlatego zostałem poprowadzony do 
szukania chrztu Duchem Świętym, aby mieć obiecaną moc, o której mowa 
w Łukasza 24; 49 i Akt 1: 8. 

Byli inni członkowie rodziny, którzy byli prowadzeni w ten sam sposób, co 
ja, a po przyjściu z naszego dorocznego zgromadzenia, na którym 

otrzymaliśmy wiele błogosławieństw, zaczęliśmy mieć szczególne chwile 
oczekiwania na Boga na chrzest Duchem. Rankiem ósmego dnia, kiedy się 

modliliśmy, Bóg dał mi wizję, w której Jezus pojawił się u mojego boku i 

powiedział mi, że przyjdzie dla nas z wielkim błogosławieństwem, że 
musimy być cierpliwi i nadal na Niego czekać i być bardzo pewni byliśmy 

gotowi na wszystko, co może dla nas oznaczać. Kazał mi też powiedzieć 
innym. 

Następnego dnia, 29 listopada 1907 roku, spędziliśmy cały dzień modlitwy, 

a pod koniec wieczornego spotkania, podczas modlitwy końcowej, moc 
Ducha spoczęła na nas dwojgu w tym samym czasie. Byłem gwałtownie 

potrząsany, najpierw ramionami, potem głową i tak dalej, aż całe moje ciało 
zostało potrząśnięte członek po członku. Mój język się trząsł, az ust 

wydobywały się dziwne dźwięki. Gaworzenie i drżenie trwały w odstępach 

około pięciu dni, w którym to czasie mogłem modlić się wyraźnie w języku 
zupełnie mi nieznanym. Bóg pokazał mi znaczenie kilku słów i zwykle 

jestem świadomy tematów, o które się modlę; ale nie rozumiem słów. 
Nigdy nie zaznałem takiego błogosławieństwa, odpoczynku i pokoju, jak to, 

które przyszło do mnie, poddając się Duchowi we wstrząsach, a także w 
języku.Teraz o wiele łatwiej jest modlić się w języku niż po angielsku. 

Ale Bóg miał dla mnie coś więcej i kilka razy przemawiał do mnie w wizjach. 

Czasami było to jak doświadczenie Piotra z Dziejów Apostolskich 11: 5: 
„Będąc w transie ujrzałem wizję”. W ciągu ostatnich trzech tygodni miałem 

sześć wizji, z których cztery otrzymałem po tym, jak wpadłem w trans. O 

jednym z nich chciałbym wam trochę opowiedzieć, tak jak Bóg powiedział 
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mi, że jestem Jego świadkiem i powinienem opowiedzieć o tym, co 
widziałem i słyszałem. 

Podczas jednego z naszych wieczornych spotkań, w czasie cichej modlitwy 

do siebie, nagle wydawało mi się, że otacza mnie chmura, a Chrystus 
podszedł do mnie na białym koniu. Na głowie miał złotą koronę, aw prawej 

ręce niósł lśniący miecz. Na Jego piersi była otwarta księga ze złotymi 
liśćmi, na której płonącym ogniem były słowa: „Ja jestem tym, który żyje i 

umarł”. Widziałem Go wcześniej w tej postaci, ale nie na koniu. Powiedział 
mi, że przyszedł, aby zabrać mnie do nieba. Zapytałem, czy to 
śmierć. Powiedział: „Nie, to nie jest śmierć, ale tak jest”. 

Wizja Nieba 

Weszliśmy w górę, aż dotarliśmy do bramy nieba, która otworzyła się, gdy 
się zbliżyliśmy. Upadłem do Jego stóp w uwielbieniu i zdumieniu, a tam 

ujrzałem piękne bramy z pereł i ulice ze złota. Nagle ujrzałem niezliczoną 
grupę dzieci niosących ręce pełne kwiatów i śpiewających pochwały, 

maszerujących pod górę. Nie widziałem końca procesji, był taki rozległy. 
Potem przyszły zastępy ludzi niosących gałązki palmowe, aw oddali wielka 

gromada harf śpiewających chwałę Bogu. Z tego towarzystwa podeszła 
mama i młodszy brat pod bramę, przez kilka chwil patrzyli na mnie z 

uśmiechem, po czym zniknęli. Świadomość, że byli tak szczęśliwi, chociaż 

nic nie mówili, była dla mnie ogromną pociechą. Błagałem, żeby wejść, ale 
mój Przewodnik powiedział: „Nie teraz”. Gdy procesja zniknęła w oddali, 

powiedział do mnie: "Teraz możesz wejść, ale nie możesz mieszać się z 
gospodarzem. ”Prowadził zawsze na białym koniu, z jednej strony na 

odległość. Zapytałem, kiedy za bramą idą wszyscy, których widziałem Teraz 
widziałem, że wspinali się na wysokie wzgórze. Patrząc w górę, widziałem 

tron „wysoki i wywyższony”. Postać na tronie była otoczona tęczową 
chmurą do pasa. 

Spod tronu wypływał strumień, który pędził w dół wzgórza w coraz 

szerszym strumieniu czystej, błyszczącej krystalicznej wody. Brzegi rzeki 

porastały piękne drzewa porośnięte bujnym porostem liści i pysznymi 
owocami. Wszystko było blaskiem chwały, blasku i wspaniałości, jakiego 

nawet sobie nie wyobrażałem. Nie mogłem stanąć przed nim, tylko 
położyłem się na ziemi. 

Patrzyłem i patrzyłem, dopóki nie powiedziano mi, że czas wrócić. Jakże 

błagałem o pozostanie, było tak cicho, spokojnie i radośnie! Ale Jezus 
powiedział: „Nie, nie możesz teraz zostać, ale to nie potrwa długo, bo 
niedługo przyjdę”. 

Bardzo nie chciałem wychodzić i wracając w powietrzu wielokrotnie 

spoglądałem wstecz na chwałę i splendor. Znajdując się wystarczająco 
blisko ziemi, by odróżnić poruszających się po niej ludzi, zacząłem 
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odczuwać straszliwy ucisk grzechu; wydawało się, że jego ciężar mnie 
zmiażdży. Cierpiałem za grzechy ludu. Jezus powiedział do mnie: „Teraz 

wiesz tylko trochę z tego, co wycierpiałem na ziemi”. Wkrótce opuścił mnie 
i wróciła przytomność. Znalazłem siostry, które były ze mną wciąż 

czekające. Powiedzieli mi, że minęło około dwóch i pół godziny, kiedy 
leżałem nieprzytomny na wszystko dookoła, wpatrując się w górę. 

„W bardzo krótkim czasie” 

Kilka dni później, w innej wizji, widziałem przygotowania do uczty weselnej 
Baranka. Jezus powiedział do mnie: „Oblubienica jest prawie gotowa, mogę 
dokończyć dzieło w bardzo krótkim czasie”. 

Innym razem, kiedy wydawałem się być w chmurach z Jezusem, gdy 

zbliżałem się do ziemi, widziałem wielu ludzi patrzących na Niego, a 
następnie zakrywających oczy rękami, biegających tu i tam od Jego 

obecności. Myślałem, że ich oczy były oślepione blaskiem ognistych słów na 
Jego piersi, ale powiedział: „Nie, staram się pokazać Kościołowi w tych 

dniach to, co wam tutaj pokazałem (chrzest w Duchu Świętym i rzeczy z 
tym związane), ale wielu zaślepia oczy i odwraca się ode mnie. Wysokie, 

przywódcy nie zobaczą, ale oni też muszą przyjść. " Co za. ból przyniósł 
mojemu sercu! Jezus powiedział: „Jeśli tak cię to boli, jak myślisz, jak musi 
czuć moje serce?”. 

Drodzy przyjaciele, czy to nieprawda? Czyż wielu członków Kościoła nie 

zaślepia oczu na to, co Bóg czyni obecnie przez Ducha Świętego? I czy nie 
mówi wielu ludziom na całym świecie, że Jego przyjście jest blisko? Nie 

zasmucajmy Go, ale poddajmy się Jego działaniu w nas, abyśmy byli na 
Niego gotowi. Chce, aby Jego dzieci otrzymały wszystko, co im 

oferuje. Och, jaką radość, pokój i satysfakcję przynosi, kiedy poddajemy 
się naszemu błogosławionemu Zbawicielowi. 

 

FALE CHWAŁY 

Chwała Bogu! W ten sposób nadeszła Pięćdziesiątnica. Zostałem zbawiony, 

gdy byłem młody; ale były chwile, kiedy coś szło nie tak i chciałem czegoś 
więcej, co pomogłoby mi na tej drodze. Czułem, że potrzebuję więcej Jego 

boskiej miłości. Modliłem się o więcej mocy do przezwyciężenia grzechu. To 
było zanim usłyszałem o świętości, ale modliłem się dalej. Pewnej nocy 

modliłem się i walczyłem o moc, by pokonać diabła; a kiedy położyłem się 
tej nocy, aby odpocząć, wydawało się, że leżę w ramionach mojego 

Zbawiciela. Byłem w transie. O co za słodkie miejsce odpoczynku. Nie 
potrafię opisać radości i pokoju, które były w mojej duszy. „Czy w ciele, czy 

poza ciałem”, nie mogłem powiedzieć. Wiem, że byłem z Panem i On 
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pokazał mi wspaniałe rzeczy. Od tamtej pory wiele razy znajdowałem się 
pod mocą Bożą. 

Innym razem modliłem się, aby Bóg pokazał mi, czy moje serce jest czyste; 

a On zabrał mnie w Duchu i pokazał mi moje imię zapisane w Księdze Życia 
Baranka, wszystko wymazane - nic przeciwko mnie - moja szata była czysta 

i biała. Chwała, chwała Bogu! Ale czasami byłbym spragniony więcej 
Chrystusa we mnie. 

Zacząłem czytać i przeszukiwać swoją Biblię i stwierdziłem, że te znaki nie 
są zgodne z obietnicą Jezusa tym, którzy wierzą. (Marka 16:17, 18). Nie 

byłem usatysfakcjonowany, chciałem, aby Bóg miał dla mnie wszystko. 
Czytałem o pracy w Los Angeles, a mąż napisał do egzemplarza Wiary 

Apostolskiej i wysłali nam paczkę z nimi, a my rozprowadziliśmy je daleko 
i blisko. Byłem tak głodny mojej Pięćdziesiątnicy, że zacząłem pościć i 

modlić się przez około dwa tygodnie. W tym czasie zobaczyłem wizję kuli 
ognia, która wyłoniła się z ciemnego miejsca i przeszła obok. Cieszyłem się, 

że to zobaczyłem. Niektórzy się nim opiekowali, inni nie. Wiedziałem wtedy, 
że otrzymam błogosławieństwo. W tym czasie brat i siostra JW New wrócili 

ze spotkania brata GB Cashwella w Dunn i rozpoczęliśmy spotkanie w Peniel 
Holiness Church.Siostra New otrzymała Pięćdziesiątnicę i otworzyła 

nabożeństwo dla wszystkich, którzy chcieli, aby nadeszła Pięćdziesiątnica. 

Kilku poszło, a ja poszedłem jeden, aby nie odejść, dopóki nie otrzymam 
mojej Pięćdziesiątnicy. I chwała Bogu, otrzymałem ją, zanim opuściłem 

ołtarz. O mocy Bożej, która napełniła i zachwyciła samą moją istotę. 
Wydawało się, że Jezus przyszedł do mojego życia i zamieszkał ze mną. O, 

nie potrafię opisać fal chwały, które przeze mnie przepłynęły. 
Chwała.Chwała.Chwała. 

Mój język zaczął się wykręcać w ustach i zacząłem mówić w nieznanym 

języku. Wtedy Pan dał mi moc mówienia do ludzi - o Jezusie w moim 
własnym języku. Od tamtej pory mówiłem, modliłem się, śpiewałem i 

nauczałem innymi językami, tak jak mówił Duch. Chwała, chwała, chwal 
Go! -Pani. WA Heath, Wallace, NC 

 

BÓG DZIAŁA TAKIE SAME W ANGLII 

(Świadectwo brata CH Hooka, 23 Gairloch Road, Camberwell, 
Londyn) 

Wydaje się, że wolą Boga jest, abym napisał krótki zarys mojego 
doświadczenia, tylko ku chwale Bożej. Najpierw muszę powiedzieć, że nie 

znam dnia mojego nawrócenia, bo odkąd pamiętam, kochałem Pana, 

wychowywany przez chrześcijańskich rodziców, którzy znali moc Ewangelii 
Chrystusa ku zbawieniu (dziękuję Bóg dla takich rodziców). Kiedy miałem 
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siedem lat, głosiłem Ewangelię w naszym ogrodzie, a Pan dał mi 
nawrócenia, chwała Jego imieniu! W tamtych czasach często modliłem się 

o więcej mocy od Boga, ale gdy dorastałem, inne rzeczy zaczęły mnie 
ogarniać i Bóg stał się drugorzędny. Niemniej jednak Duch Święty mnie nie 
opuścił, bo zawsze pragnąłem żyć bliżej i czystszym życiem. 

Cóż, szedłem w ten sposób przez około czternaście lat, potem usłyszałem 
o walijskim przebudzeniu i poczułem, że muszę iść i zostać ochrzczony w 

Duchu Świętym. Pan mnie złamał i dał mi taką wizję Kalwarii, że od tego 
czasu zacząłem poznawać Chrystusa w całkiem nowy i głębszy sposób i 

coraz bardziej zdawać sobie sprawę z drogocenności Krwi Jezusa . Nigdy 
nie zapomnę tych wspaniałych spotkań. 

Nowe i wspaniałe doświadczenie 

Kiedy wróciłem, zacząłem prosić Boga, aby mnie ochrzcił i pokazał mi, co 

przeszkadza mi w przyjęciu, ale wtedy nie otrzymałem odpowiedzi. Kilka 
dni później, siedząc na ławce i pijąc samotnie herbatę, ponownie zapytałem 

Pana, co mi przeszkadza. Krótko po tym, jak Duch Święty zstąpił na mnie, 
potrząsając mną od stóp do głów. Prawie nieświadomy wszystkiego wokół 

mnie, wydawało się, że jestem w niebie i pełen chwały i pochwał. Było to 
dla mnie nowe i cudowne doświadczenie i myślałem, że przyjąłem chrzest. 

Dzień po dniu Duch przychodził na mnie o godzinie 17:00 lub 18:00 z taką 

mocą, że czasami musiałem przerywać pracę i płakać z radości. Trwało to 
około dwa miesiące, a potem usłyszałem o gazecie zatytułowanej Wiara 

apostolska z Los Angeles, która została wysłana do siostry w Panu, która 
za pośrednictwem tego artykułu:zaczął szukać Pięćdziesiątnicy ze znakiem 

języków. A gdy otrzymała, zacząłem myśleć, że mimo wszystko nie 
przyjąłem chrztu, więc zacząłem szukać wszystkiego, co Bóg miał dla mnie. 

Ochrzczony w Little Vestry of All Saints w Sunderland 

Byłem bardzo błogosławiony, kiedy zwlekałem, miałem wiele namaszczeń i 
kilka wizji Jezusa i Kalwarii. Później w l907 pojechałem do All Saints 

Sunderland, gdzie szukał brat AA Boddy i kilku innych. Miałem wtedy wizję 

Jezusa, a także proroczą wizję, że Sunderland wkrótce nawiedzi Duch 
Święty. Cóż, czekałem prawie dziewięć miesięcy, a w Boże Narodzenie 

1907 roku otrzymałem Pięćdziesiątnicę w tej mało znanej i lubianej 
zakrystii Wszystkich Świętych w Sunderland 

Powiedziałem bratu Boddy, że wierzę, że otrzymam tego samego dnia i 

około godziny 17:00 na oczekującym spotkaniu otrzymałem z przyjacielem, 
który przyszedł ze mną. Czułem, jak moje serce staje się coraz większe i 

większe, a Jezus zbliża się coraz bardziej, aż przyszedł i napełnił mnie 
radością. Wtedy mój język zaczął się poruszać, szatan powiedział: „Nie 

puszczaj, bo inaczej to zrobisz, a nie Pan. Chcesz, żeby myśleli, że 

otrzymałeś, gdy tego nie zrobiłeś”. Cóż, zwróciłem na to trochę uwagi. 
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Wtedy brat Boddy podszedł i położył na mnie ręce i natychmiast mój język 
zaczął mi chodzić pod nosem, a diabeł kusił mnie tak samo jak poprzednio, 

ale tym razem nie zwróciłem na niego uwagi i powiedziałem kilka zdań w 
innym języku, ale bardzo niewyraźnie i powtarzałem je kilka razy. Diabeł 

powiedział mi, że to wymyśliłemi próbowałem to powtórzyć, ale nie 
mogłem. Więc diabeł zostawił mi trochę czasu, ale niezbyt długo, bo 

straciłem całą swoją radość, a diabeł powiedział mi, że jestem farsą. 
Powiedział, że gdyby to Pan wykonał tę pracę, powinienem był mówić 

bardzo otwarcie i być przepełniony ogromną radością. Przez to byłam nieco 
przygnębiona i poprosiłam Pana, aby przemówił przeze mnie bardzo 

wyraźnie, jeśli On wykonał tę pracę (w co nie wątpiłem, chociaż byłem 
kuszony). Następnego dnia zaczęła napływać chwała, co dodawało mi 

otuchy na chwilę - nie na długo, gdyż diabeł wciąż będzie mnie ścigał z 
powodu „języków”.Przez to byłam nieco przygnębiona i poprosiłam Pana, 

aby przemówił przeze mnie bardzo wyraźnie, jeśli On wykonał tę pracę (w 

co nie wątpiłem, chociaż byłem kuszony). Następnego dnia zaczęła 
napływać chwała, co dodawało mi otuchy na chwilę - nie na długo, gdyż 

diabeł wciąż będzie mnie ścigał z powodu „języków”.Przez to byłem nieco 
przygnębiony i poprosiłem Pana, aby przemówił przeze mnie bardzo 

wyraźnie, jeśli wykonał tę pracę (w co nie wątpiłem, chociaż byłem 
kuszony). Następnego dnia zaczęła napływać chwała, co dodawało mi 

otuchy na chwilę - nie na długo, gdyż diabeł wciąż będzie mnie ścigał z 
powodu „języków”. 

Cóż, nadszedł ostatni dzień mojego pobytu w Sunderland i diabeł próbował 

mnie bardziej niż kiedykolwiek, mówiąc, że powinienem wrócić do domu z 

bardzo pochmurnym chrztem. „Tak” - powiedział - „w ogóle nie jesteś 
ochrzczony.” Ale nadal wierzyłem, że byłem. Tak więc nadeszło ostatnie 

spotkanie i mój przyjaciel otrzymał drugie namaszczenie i przeszedł przez 
pół godziny bardzo wyraźnie mówiąc językami. . Wtedy diabeł rzucił się na 

mnie bardziej niż kiedykolwiek i powiedział: „Widzisz, on ma słuszność, ale 
ty nie.” Byłem więc trochę zniechęcony. Potem modliłem się do Boga, jeśli 

kiedykolwiek modliłem się w moim życiu po cichu, aby przemówić przeze 
mnie bardzo wyraźnie, choćby ten jeden raz, gdyby On nie mówił już na 

zawsze. Wtedy diabeł próbował mnie w sprawie wiaryi powiedział: „Nie 
wierzycie, że Bóg odpowie na waszą modlitwę, a jak nie wy, Bóg was nie 

wysłucha” i podobne rzeczy włożył w mój umysł. Ale powiedziałem: „Panie, 
dotrzymam słowa, Twoje obietnice są pewne”. 

Wtedy przyszło do mnie Pismo: „O cokolwiek prosić będziecie na modlitwie, 
wierząc, że otrzymacie”. Wtedy powiedziałem: „Panie, wierzę”. 

Około pół godziny później Duch zstąpił na mnie jak nigdy w moim życiu i 

nagle zdałem sobie sprawę, że pokój był wypełniony obecnością 
Jezusa. Moje oczy były zamknięte, ale wydawało się, że pokój był 

wypełniony krwią i światłem, a moja dusza była wypełniona 
niewypowiedzianą chwałą. W tym czasie Pan powiedział do mnie: „Jest tu 
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jeszcze jeden, którego chcę ochrzcić”, i wydałem go, a później wieczorem 
się spełniło. Chwała Jego imieniu! 

Wizja Jezusa 

Po chwili miałam wizję Jezusa i wyciągnął do mnie ręce; potem przyszedł 
do mnie i objął mnie, a cała moja istota była wypełniona niewypowiedzianą 

miłością do Niego i wszystkich, którzy byli w pokoju. W ten sposób zacząłem 
Go chwalić, ale nie mogłem, bo mój język zaczął się trząść. Wtedy diabeł 

powiedział: „Nie puszczaj, bo sam to zrobisz. Ale zignorowałem go i 
puściłem mój język. Wkrótce, gdy to zrobiłem, Duch chwycił moje szczęki 

w najpotężniejszy sposób i przemówił za siebie dwoma językami przez 

prawie dwie godziny, mówi mi mój przyjaciel, i zatrzymało go tylko 
załamanie się przez mękę duszy, dławienie się płaczem, o, jak bardzo 

chwalę Boga za Jego wierność i cudowną miłość do takiego robaka jak ja, 
którego powinien mi Duch Święty obietnicy. Muszę tutaj powiedzieć, niech 

czytelnik nie myśli, że to szczyt błogosławieństwa,ale to dopiero początek 
prawdziwego życia w Duchu 

Pokusy idą za chrztem 

Odkąd jestem w domu, „zostałem wypędzony na pustynię, aby być 
kuszonym przez diabła”. To była najgorsza próba w moim życiu, 

najstraszniejsza ciemność. Wydawało się, że zostałem zapomniany przez 

Boga i człowieka. Trwało to ponad dwa tygodnie i nagle potoczyło się w 
następujący sposób: czytałem 17 rozdział Księgi Kapłańskiej, a kiedy 

doszedłem do 11 wersetu, moja dusza ogarnęła radość i musiałem Odłóżcie 
moją Biblię, padnijcie na kolana i chwalcie Boga za zwycięstwo przez 

odkupieńczą Krew Jezusa, ponieważ słowo Krew przyszło z cudowną mocą 
do mojej duszy, jak nigdy dotąd. Diabeł mówił mi, że mam w sobie złego 

ducha; ale kiedy to się wydarzyło, Pan powiedział do mnie: „Czy myślisz, 
że diabeł powiedziałby ci, że masz złego ducha, gdyby był jego? Dowód, że 

nie jest jego, albo powiedziałby ci, że wszystko w porządku.„Widziałem to 
wszystko wtedy. O, jak bardzo Go chwaliłem za pokazanie mi tych rzeczy. 

Umiłowany czytelniku, nie zdziw się, jeśli przeżyjesz bardzo mroczne 
doświadczenie po Pięćdziesiątnicy, ponieważ wszystko, o czym słyszałem, 

przeszło przez nie wcześniej czy później. Nie zniechęcaj się więc, bo Pan 
mówi: „Wystarczy ci mojej łaski”. 

Od tego czasu drogi Pan zaczął czynić ze mnie kanał dla Jego drogocennego 

Ducha Świętego, który przepływa do innych. Chwalcie Jego święte imię na 
wieki wieków! Proszę, módlcie się za mnie, abym był pokorny i 

skruszony. Drogi Pan strzeże mnie za Krzyżem, aż przyjdzie. Mimo to 
przyjdź, Panie Jezu. 
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Skrybowie i faryzeusze potępiają to - pisze brat Boddy z Anglii; „Jednym 

z wyraźnych dowodów na to, że Pięćdziesiątnica z językami pochodzi od 

Boga, jest to, że wszyscy współcześni uczeni w Piśmie i faryzeusze ją 
potępiają. Widziałem, jak wielu otrzymało Dar Języków i Chrzest Mocy, ale 

nigdy wśród nich nie było krytyków albo cielesnego lub dumnego 
mężczyzny lub kobiety. Możemy zaświadczyć w Stanach Zjednoczonych, że 

to jest to samo. Bóg Pięćdziesiątnicy jest ten sam we wszystkich czasach i 
we wszystkich miejscach. Duch spada na maluczkich. Chrystus żłobkowy to 

On który chrzci Duchem Świętym i pozwolił, by Duch spadł do domów 
„żłóbka” i serc „żłobków”. Jest to jeden z powodów, dla których faryzeusze 

tego nie rozumieją. Nie przyszedł do ich kościołów. nie było dla Niego 
miejsca, „nie było dla Niego miejsca w gospodzie." 

 

Mała dziewczynka uzdrowiona 

Baby Bell, 4-letnia córka pani CA Russell ze Spokane, Wash. Została 
natychmiast uzdrowiona 14 kwietnia 1898 roku. Ta mała dziewczynka 

nigdy nie mogła chodzić, miała problemy z kręgosłupem i wpadała w 
konwulsje, kiedy próbowała zrobić krok. Mawiała: „Inne dzieci chodzą i 

dobrze się bawią, ale ja nie mogę”. Jej mama i ja zabraliśmy ją tutaj do 
Apostolskiej Misji Wiary, a święci położyli na niej ręce i poprosiliśmy 

naszego niebiańskiego Ojca, aby uzdrowił maleńką w imieniu 

Jezusa. Postawili ją na podłodze i nie wpadła w konwulsje. Szła od ołtarza 
do drzwi iz powrotem, a następnie z misji do hotelu kilka przecznic i dwa 

piętra w górę. Teraz chodzi, biegnie, bawi się i uwielbia opowiadać o 
uzdrowieniu. Jest klejnotem w domu. —Lleana Bevins, Spokane, Wash. 

 

Pewien brat wyruszył z Pasadeny bez „torebki lub skryptu” po przyjęciu 
chrztu Duchem Świętym, aby nieść tę Ewangelię. Duch Święty 

wypowiedział orędzie w językach, mówiąc, że nie powinien brakować mu 

jedzenia ani zakwaterowania i chociaż chodził od miasta do miasta, pisze, 
że nie brakowało mu, ale Pan go zaopatrzył, nie znając jego potrzeb. W 

imię Pana odmawiano butelkę oliwy, a Duch powiedział: „Każdy, kto jest 
namaszczony tym olejem, będzie uzdrowiony”. Pisze, że zostało to 

udowodnione i wiele z nich zostało uzdrowionych. Podczas jednego 
spotkania modlitewnego, które trwało 26 godzin, dwie osoby otrzymały 

chrzest Duchem Świętym. Wielu zostało namaszczonych i znalazło się pod 
mocą Boga, a dusze zostały zbawione. 

 

Nie głoście, aby podobać się ludziom, ale aby podobać się Bogu, ponieważ 

piekło będzie pełne kaznodziejów, których upodobali sobie ludzie. Bóg chce, 
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abyśmy odkryli ludzkie grzechy i uczyniły je tak strasznymi, że porzucą 
swoje grzechy i otrzymają zbawienie. Chcemy uświęcenia dawnych czasów 

i głoszenia wiecznego ognia piekielnego i siarki. Chcemy tego, co będzie 
trwać przez całą wieczność. 

 

Jeśli chcesz lepiej poznać Boga, rozpocznij z Nim post. Pierwszego dnia 

może wydawać się trudne, ale następnego dnia będzie manna w twojej 
duszy, a następnego będzie jeszcze lepiej. W twojej duszy będzie taka 
manna, że będzie słodka jak miód. 

 
Strona 4 

WIARA APOSTOLSKA 

 

Wychwalanie i wywyższanie Boga 

Świadectwo chłopca 

Chwalę Pana za to, co dla mnie uczynił. Poświęcił mnie i ochrzcił Duchem 
Świętym i przepełnia mnie niewysłowiona radość. Spotkania cieszą się 

coraz większym zainteresowaniem, a Panu dodaje się nowe. Chwała, 
Alleluja! - Twój młodszy brat w Chrystusie, Willie E. Belcher, 103 Oak Grove 
Street, Minneapolis, Minn. 

    * * *     

Drogi Pan zbawił mnie i uświęcił Swoją własną drogocenną Krwią i zachował 

zbawienie przez ponad jedenaście lat i błogosławił Boga, uzdrawiał mnie 
wiele razy tylko moją własną prostą wiarą. Niech będzie błogosławione Jego 

święte imię, we wrześniu ubiegłego roku ochrzcił mnie Duchem Świętym w 
Woodlawn, Ala. - MA Dees, Dora, Ala. 

    * * *     

Rok temu, 18 lutego, otrzymałem dar Ducha Świętego i był to najbardziej 
błogosławiony rok w moim życiu. Jezus objawił mi kilka cennych rzeczy, za 

które oddaję Mu całą chwałę. Mamy dusze zbawione, uświęcone, 
uzdrowione i ochrzczone Duchem Świętym, mówiące innymi językami, a 
diabły są wyrzucane. -Pani. MW Cochran, 303 Spitler Avenue, Dayton, O. 
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    * * *     

Naprawdę „to jest to”. O wielkości tego cudownego chrztu. Cud, który 
napełnia moją duszę myśleniem, że powinienem dożyć tego dnia, kiedy 

zostanie wylany Duch Święty i zobaczyć, jak potężne znaki i cuda idą za tą 
wielką mocą. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Pozostaje jeszcze to samo 

zdumienie, jakie miałem, kiedy dwa lata temu usłyszałem, jak kochani 
mówią językami, kiedy poruszyło to samo moje jestestwo i zastanawiałem 

się, czy to możliwe, że to dla mnie. O, moja dusza płonie w lojalności wobec 
Jezusa za wszystko, co dla mnie uczynił. Mieć Jezusa i moc Ducha Świętego 

w naszym życiu w tym niegodziwym i cudzołożnym pokoleniu, och, to 

cudowne. Błogosławcie Jego imię. - Siostra Florence Crawford, Portland, 
Ore. 

    * * *     

„Coś w moim sercu krzyczało, by być jak Jezus” 

Pan cudownie mnie skazał za grzechy i nie wiedziałem, co się ze mną 

dzieje. Płakałem i płakałem dzień i noc. Przypadkiem poszedłem do Armii 
Zbawienia i poszedłem do ołtarza, a Bóg cudownie mnie ocalił. Chwała Jego 

drogiemu imieniu. To było siedemnaście lat temu. Żyłem jak większość 
ludzi, co nazywają życiem wzlotów i upadków. Ale chwała Bogu, jakieś trzy 

lata temu zrozumiałem świętość i byłem naprawdę spragniony czegoś, co 
w moim sercu wciąż płakało, by być jak Jezus. A Pan w swoim miłosierdziu 

usłyszał moje wołanie i całkowicie mnie poświęcił. Chwała, chwała Bogu! A 
potem, kiedy usłyszałem, jakie cudowne rzeczy czyni dla was Pan, drodzy 

święci, w mojej duszy pojawił się głód Ducha Świętego i 30 maja przyszedł, 
aby trwać. Chwała Jego imieniu i przemówił za siebie. -Pani. R J. Youree. 

    * * *     

Uspokój się przed Bogiem 

O, tyle razy słyszałem w moich uszach, że każda minuta wykorzystana w 

sprawach tego świata jest czasem straconym, straconym czasem. Czasami, 
gdy drzwi zamykają się za moją małą córeczką i zaczyna chodzić do szkoły, 

padam na kolana z twarzą na dywanie i wzywam mojego Boga, o którego 
ktoś będzie pytany. Czasami przychodzi, trajkocząc jak mała sroka. 

Spróbuję jej coś powiedzieć, ale jest tak zajęta tym, co ma na myśli, że nie 
słyszy, co mówię. I powiedziałem: „Cóż, moje dziecko, kiedy się uspokoisz, 

powiem ci coś”. A Pan powiedział: „Moje dziecko, kiedy się uspokoisz, 

powiem ci coś”. O, żebyśmy ucichli przed Bogiem i dali Mu szansę, aby do 
nas przemówił. To tak błogosławione, że słyszymy, jak On nam coś mówi, 

wielki Stwórca tego świata mówi do mnie, nawet do mnie!Och, to jest 
cudowne! Chwała Bogu! - Ella M. Thrailkill. 
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Jezus odwiedza kościoły 

Widziałam Jezusa w wizji, który szedł do drzwi kościołów i słuchał, jak puka. 
Anioł był u Jego boku z mieczem w jednej ręce i piórem w drugiej, 

oddzielając i zapisując cenne od nikczemnych. Jest to czas przesiewania 
żniwa, przechowywania ziarna, które przetrwa próbę w strasznym dniu 

Jego pojawienia się. Będzie to okropny dzień dla tych, których „uznano za 
brakujących”, ale radość i zachwyt dla tych, którzy siedzą u Jego stóp w 

pokornej służbie i oczekiwaniu. Bóg pokazał mi „upadające miasto”, „mur”, 
„nową ziemię”, „rzekę wody krystalicznej”, „drzewo życia”, „chwałę Pana 

wypełniającą ziemię, gdy wody pokrywają morze." Każde źdźbło trawy i liść 

drzew i zboże na polach było obszyte złotem,a nawet rzeka, przez którą 
płynęła, wydawała się być złotem od odbicia. —Siostra EC Ladd, Des 
Moines, Ia. 

    * * *     

W gazecie jest taka moc. Zrobiło mi to wiele dobrego, zanim zostałem 

zbawiony. Nigdy wtedy nie czytałem Biblii, więc wiem, że gazeta jest 
wysłana od Boga. Chwała Bogu, On teraz robi cudowne rzeczy. On napełnił 

wielu tutaj Duchem Świętym, chwałą Jego imienia i wiem, że to pochodzi 
od Boga. Jezus wkrótce przyjdzie, widzimy to po znakach, czytając Biblię. - 
Levi Anderson, Queen Star Route, Fosston, Minn. 

    * * *     

Aby wyleczyć nawyk tytoniowy. - Tysiące ludzi zostało wykupionych z 

niewoli i chorób dzięki mocy Bożej. Aby wyleczyć nałóg tytoniu, jeśli 
pogodzisz się z Bogiem i poprosisz Go, aby usunął pragnienie, z pewnością 

to zrobi. Wiem z doświadczenia, bo kiedyś byłem niewolnikiem brudnego 
zielska. Ale Bóg odebrał mi pragnienie. —Wm. F. Hill, Schell City, Mo. 

    * * *     

Kiedy pojechałem do Los Angeles na zebranie, powiedziałem ci, że babcia 
szuka chrztu, a ty kazałeś mi powiedzieć, kiedy go otrzyma. Cóż, babcia 

przyjęła chrzest w noc swoich 76. urodzin, 15 grudnia 1907 r. Jeden z moich 
wujków przyjął go noc lub dwie wcześniej. - Evelyn Andrews, Oysterville, 
Wn. 

    * * *     

„Cały dzień krzyczeć i chwalić Boga” 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

Dokumenty bardzo mi pomogły. W ostatnią niedzielę podczas modlitwy 
zacząłem mówić nowym językiem. O alleluja, chwała! Połowa nigdy nie 

została opowiedziana. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie 
Jezusie. Byłem naśladowcą Chrystusa od dwudziestu lat i miałem też Jego 

Ducha Świętego, ale nic takiego. Wychwalać Boga! Wygląda na to, że 
zostałem zupełnie nowy. To jest chwała w całej mojej istocie i przez cały 

dzień wykonuję swoją pracę, krzycząc i chwaląc Boga. Jakże Go 
wychwalam, że w ten sposób nadchodzi fala Zielonoświątkowa. Przyjście 

Pana jest bardzo blisko. Chwalcie Jego drogie imię! -Pani. Geo. Marden, 
Winterport, ja. 

    * * *     

„Wyszedłem i przyszedł Duch Święty” 

Zostałem zbawiony w wieku 17 lat i przez ponad trzydzieści lat prowadziłem 

usprawiedliwione życie. Trzy lata temu Bóg przekonał mnie, że mam czyste 
serce, a Duch Święty przyszedł i dał świadectwo o moim 

oczyszczeniu. Chwalcie Jego imię na wieki. W kwietniu ubiegającego się o 
chrzest. Wyszedłem, a Duch Święty przyszedł i przemówił przeze mnie 

językami na dowód chrztu Duchem Świętym. Jak Go wychwalam. Bóg ma 
tutaj małą grupę pięciu osób, które otrzymały chrzest Duchem Świętym i 
ogień. —WA Kersh, Ottawa, O. 

    * * *     

Pan cudownie przebaczył mi moje grzechy ponad osiem lat temu, a potem 

posłuchałem (Rz 12: 1) i Bóg mnie uświęcił i usunął ten cielesny umysł, o 
którym Paweł mówi w ósmym Liście do Rzymian. Cieszyłem się 

uświęconym życiem przez osiem lat, ale przez cały ten czas potrzebowałem 

więcej mocy od Boga. 23 stycznia na spotkaniu modlitewnym Bóg ochrzcił 
mnie Duchem Świętym i ogniem, śpiewając innymi językami, tak jak Duch 

wypowiadał. Wychwalać Boga! Moje dwie dziewczynki otrzymały Ducha 
Świętego, mówiące innymi językami, jedna ma 12 lat, a druga 14. JK 
Armstrong, Ardmore, Okla. 

    * * *     

Ta sama stara Pięćdziesiątnica 

Siedząc na moim miejscu, wielbiąc Boga i błogosławiąc go, i słuchając Brata 
Argue, głoszącego z tekstu: „Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa” (Dz. wiatr 

(Dz 2: 2-4), Uderzyło mnie to, zostałem podniesiony z siedzenia, 
przeniesiony na przód sali, gdzie upadłem pod potężną mocą Boga - Duch 

Święty przyszedł, aby trwać - tylko kilka sekund i wielbiłem Boga innymi 
językami. Trwało to jakiś czas, kiedy moja dusza tryskająca chwałą tryskała 
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dźwiękami niebiańskiej muzyki. Och, chwała, niewysłowiona słodycz, która 
wypełniła moją duszę. Dał mi nową piosenkę - słowa, melodię i wszystko. 

Po ponad dwóch latach odstawienia na bok z nerwowym pokłonem, odkąd 

przyjąłem mój chrzest, uzdrowił także moje ciało i znowu jestem w 
„najgęstszej walce”, głosząc Jezusa tego samego wczoraj, dziś i na wieki. 
- Ella M. Goff (ewangelistka), 299 St. Johns Avenue, Winnipeg. 

Z „The Apostolic Messenger”, błogosławionej gazety zielonoświątkowej 
opublikowanej przez A H. Argue, Winnipeg, Kanada. 

    * * *     

„Pochodzi od Boga” 

Na jednym ze spotkań w New Haven w stanie Connecticut, w którym 
niedawno uczestniczyłem, podczas nabożeństwa ołtarzowego modliłem się 

do Boga o pozytywny dowód mocy zielonoświątkowej. Powiedziałem w 
modlitwie: „Panie, nie chcę hipnotyzmu, mesmeryzmu, spirytualizmu ani 

żadnej innej mocy poza Twoją. Nie czuję tego teraz w swoim ciele, ale jeśli 
ta moc pochodzi od Ciebie, wyślij ją natychmiast. ”Ledwie wyszły mi z ust 
słowa, kiedy moc spadła i położyła mnie na podłodze. 

Mogę powiedzieć, że ta moc pochodzi od Boga i nie pochodzi z żadnego 
innego źródła. Moje ciało płonie niebiańskim ogniem od dwóch 
miesięcy. Cały czas mam przy sobie tę cudowną moc. Chwała Bogu! 

Zostałem pobłogosławiony darem języków i mam największe duchowe 

podniesienie, kiedy Duch mówi w nieznanym języku. Czasami miałem też 
interpretację. —Jas. W. Seeley, 890 Chapel street, New Haven, Conn. 

    * * *     

„Chciałem dotknąć Jezusa” 

Odkąd otrzymałem Ducha Świętego, doznałem wspaniałych 

błogosławieństw. Kiedyś Bóg pokazał mi Arkę Przymierza. Był z czystego, 
lśniącego, przezroczystego złota. Jezus stał pośrodku, tuż za nim. Doszły 

do mnie słowa: „Góry odejdą, a pagórki zostaną usunięte. ale dobroć moja 
nie odstąpi od ciebie, ani przymierze pokoju nie zostanie zerwane. " Wtedy 

zdawał się pokazywać mi, co było w arce, jak prawo miało być zapisane w 
moim sercu, manna służyła fizycznemu życiu, a rózga - mocom. Jezus był 

ubrany do stóp w długą białą szatę. Jego głowa i włosy były białe jak wełna, 
a wokół głowy płomień ognia. Chciałem Go dotknąć i to powtarzałem w 

jakimś języku: „O, Ya-zu!” co myślę, że jest Och, Jezu. —Estelle A. 
Bernauer. 
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    * * *     

Błogosławiony chrzest 

Nawróciłem się czterdzieści jeden lat temu i poświęciłem się trzydzieści 

jeden lat. Lekarze zrezygnowali ze śmierci na raka. Był pod opieką lekarza 
przez ponad dwadzieścia lat. Pan mnie uzdrowił i od tego czasu nie wziąłem 

ani kropli lekarstwa. Wszelka chwała Bogu. Następnego dnia otrzymałem 
Ducha Świętego po tym, jak Pan cudownie mnie uzdrowił i w różnych 

momentach miałem cudowne demonstracje mocy Bożej w moim ciele, ale 
nie takie, jakie miałem, kiedy On chrzcił mnie Duchem Świętym. Chwała! 

Zostałem pod władzą od godziny szóstej do wieczoru noworocznego w Misji 

Apostolskiej. Nie słyszałem wtedy mówienia językami, ale śpiewałem takie 
słodkie melodie bez słów, powiedzieli mi. Następnego dnia znów byłem pod 

władzą od godziny 2 po południu do po 7 wieczorem,wychodząc spod mocy, 
śpiewając i mówiąc nieznanymi językami. Inne obecne siostry mówiły tym 

samym językiem, rozmawiały i śpiewały ze mną. -Pani. FT Grose, 130 
Meeks avenue, Findlay, O. 

    * * *     

„Słodka i święta pamięć” 

Chwalcie Pana za Jego niewysłowiony dar przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego! Stara Misja Azusa Street będzie zawsze zachowywana w słodkiej 
i świętej pamięci, tak jak to właśnie tam mój niebiański Ojciec postanowił 

obdarzyć mnie, niegodne stworzenie, chrzest Duchem Świętym i 
zewnętrzny znak mówienia innymi językami. Od dłuższego czasu modliłem 

się do Pana, aby otrzymać ten wielki dar, a kiedy przyszedł, o, jak bardzo 
go ceniłem i nieustannie chwalę Pana. Chwała! Z pewnością nie mogę wciąż 

mówić, co Pan zrobił dla mnie. Jestem w służbie mojego Mistrza, wskazując 
ludziom Baranka Bożego, który jest w stanie zbawić na maksa. —CV Carlin, 
Greenwood, Cal. 

„Duch zakończył modlitwę” 

Do osobistego chrztu zwlekałem nieco ponad rok. Czekając, miałem wiele 
namaszczeń. 15 marca 1908 r., Gdy siedziałem na moim miejscu na 

zebraniu, został wylany na mnie Duch Święty. Czułem, że tracę siły w 
swoim ciele, ale miałem w sobie wielki spokój. Miałem pewność, że Duch 

Święty przejmuje kontrolę nad moim ciałem. „Nie wiecie, że wasze ciało 
jest świątynią Ducha Świętego”. Leżąc bezsilnie na podłodze, Jego 

obecność była dla mnie realna. Dom i rzeczy ziemskie zniknęły. Wydawało 
się, że krzyż zawisł nade mną. Podniosłem obie ręce, dotarłem do krzyża i 

przycisnąłem go do serca. Z wyboru szedłem wąską drogą, krzyżem, hańbą 
i pośmiewiskiem z ludem Bożym. Chwaląc mojego Zbawiciela w 

uwielbieniu,Poczułem drżącą falę dochodzącą z najgłębszej części mojej 
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istoty w potokach uwielbienia i przynoszącej Panu melodię pieśni. 
Zrozumiałem słowa Jezusa: „Woda, którą dam, będzie w nim studnia 

wody”. I znak się pojawił. Mówiłem w nieznanym języku równie swobodnie, 
jak w swoim własnym języku. Myślę, że to był następny poranek podczas 

modlitwy, przyniosłem Panu imię i zacząłem się modlić. Mój język się 
zmienił, Duch zakończył modlitwę. Przyprowadziłem przed Pana grzeszną 

osobę. Znów słowa zostały zabrane, a Duch modlił się, wzdychając we 
mnie. Jemu niech będzie wszelka chwała i chwała. -Pani. M. Lussier, 14 

Crandall street, San Jose, Cal.Mówiłem w nieznanym języku równie 
swobodnie, jak w swoim własnym języku. Myślę, że to był następny 

poranek podczas modlitwy, przyniosłem Panu imię i zacząłem się modlić. 
Mój język się zmienił, Duch zakończył modlitwę. Przyprowadziłem przed 

Pana grzeszną osobę. Znów słowa zostały zabrane, a Duch modlił się, 
wzdychając we mnie. Jemu niech będzie wszelka chwała i chwała. -Pani. M. 

Lussier, 14 Crandall street, San Jose, Cal.Mówiłem w nieznanym języku 

równie swobodnie, jak w swoim własnym języku. Myślę, że to był następny 
poranek podczas modlitwy, przyniosłem Panu imię i zacząłem się modlić. 

Mój język się zmienił, Duch zakończył modlitwę. Przyprowadziłem przed 
Pana grzeszną osobę. Znów słowa zostały zabrane, a Duch modlił się, 

wzdychając we mnie. Jemu niech będzie wszelka chwała i chwała. -Pani. M. 
Lussier, 14 Crandall street, San Jose, Cal. 

 

ŚWIĘTY DUCH ODKRYWA TAJEMNICE 

Chcę wyznać, że byłem mordercą, kłamcą, złodziejem, byłym skazańcem, 
po odbyciu kary w więzieniu w Allegheny w Pensylwanii, i że zostawiłem 

żonę, dom i troje małych dzieci w nędzy. z miłości do mocnego trunku i 
szaleństw grzechu. Byłem katolikiem i pijakiem. Byłem pijany przez 
dziesięć lat, prawie nie trzeźwy w tym czasie. 

Nawróciłem się w Los Angeles w Kalifornii, 7 marca 1997 roku, w drodze 

na walkę Corbetta i Fitzsimmonsa w Carson. Pan odebrał apetyt na picie. 
Wiele razy próbowałem rzucić picie i palenie. Pan uratował mnie przed nimi 

obojgiem. Po nawróceniu poszedłem do Jezusa z tytoniem. Powiedziałem, 
że nigdy nie mogę tego rzucić. Pewna siostra zapytała mnie: „Czy Pan nie 

usunął nawyku picia?” Powiedziałem tak." - A czy nie może zabrać tytoniu? 
Powiedziałem: „Chwała Panu” i wyrzuciłem swój tytoń i od tamtej pory 
nigdy go nie chciałem. 

Służyłem w powstaniu filipińskim w Manili w Kompanii C, First Washington, 

USV. Zachowałem cudownie ocalony i wróciłem z okrzykiem 
zwycięstwa. Kiedy schodziłem na dół, aby się modlić w nocy, żołnierze 

rzucali we mnie butami, ale nigdy ich nie odrzuciłem, a oni musieli przyjść 
i odebrać je rano, iw ten sposób szybko zdobyłem ich serca. 
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Słyszałem o wylaniu „późnego deszczu” w Los Angeles w Kalifornii, grupa 
świętych czekała na Pana na chrzest Duchem Świętym, jak w Dziejach 

Apostolskich 2, a Duch zstąpił na nich i zaczęli rozmawiać z inne języki, jak 
mówił Duch. Przez siedemnaście miesięcy nieustannie szukałem na różnych 
misjach. 

Podczas małego spotkania modlitewnego w domkach, które odbyło się 
około 25 lutego ubiegłego roku, otrzymałem wyraźne świadectwo, że 
jestem uświęcony. 

A 4 marca na misji w Pasadenie poszedłem jak zwykle do formy pokutnej i 

bardzo gorąco pragnąłem chrztu Duchem Świętym. Duch ścigał mnie od 
ponad roku, mówiąc: „Dlaczego nie przyznasz się, że byłeś w więzieniu i 

opuściłeś rodzinę w nędzy?”. Myślę, że to diabeł mi to powiedział. 
Powiedziałem: „To nie jest zaszczyt dla mnie, dla Boga ani dla 

jakiegokolwiek innego ciała. To jest pod Krwią i napisałem do moich dzieci, 
aby mi wybaczyli. ”Ale tamtej nocy prosiłem Boga, aby wybaczył mi moją 

ignorancję, odłożył na bok wszelkie przeszkody i ochrzcił mnie z ufnością, 
a potem pokaż mi moją winę, a ja uczynię wszystkie krzywdy tak, chwalcie 
Jego imię, wziął mnie za słowo i uczynił to. Chwała Jezusowi! 

Kiedy byłem pod władzą, brat David Barth stał nade mną i mówił językami, 
a siostra MA Fish była tam i tłumaczyła język. 

Duch Święty mówił językami: „Ten człowiek był rabusiem, złodziejem, 
kłamcą i odbył karę w więzieniu i zostawił swoją rodzinę w nędzy. Był także 

mordercą. I jeśli nie wyzna tych rzeczy , Bóg nie może go użyć do swojej 
chwały, ale krew zadośćuczyniła za to wszystko i teraz Pan wylał na niego 
swego Ducha ”. 

Siostra Fish zinterpretowała niektóre z tych słów, ale święci z początku jej 

nie uwierzyli. Poszła do domu i zwyciężyła z Bogiem i płakała z powodu ich 
niewiary w Ducha Świętego, a Duch pokazał jej, że Haslop chętnie wyznałby 
to, gdy tylko zostanie mu to objawione. 

Tuż przed następnym wieczornym nabożeństwem brat Barth, przywódca 

misji, przyszedł do mnie i powiedział: „Bracie, Duch Święty mówi, że jesteś 
mordercą, kłamcą, złodziejem, byłym skazańcem” itd. był zdumiony, bo 

żaden z nich nie znał mojego życia. Zapytałem go, skąd go ma. Powiedział, 
że zostało to objawione przez Ducha Świętego. Powiedziałem mu: „Tak, 

zabiłem człowieka”. Oczywiście to było podczas wojny filipińskiej i strzelali 
do naszych ludzi. Widziałem Filipińczyka strzelającego do naszej Kompanii 

B, celowo wycelowałem w niego i zastrzeliłem go. Byli inni, którzy zgłosili 
ten zaszczyt i byłem zadowolony, że to zrobili. Miałem nadzieję, że jestem 

niewinny i wyrzuciłem to z pamięci, dopóki Duch Święty nie pokazał, że 
jestem mordercą. 
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I poszedłem naprzód i wyznałem wszystko, a ogień spadł na moją duszę, 
aż pomyślałem, że spali moje serce. Krzyczałem i chwaliłem Boga, aż 

stałem się tak ochrypły, że ledwo mogłem mówić. Było to bezpośrednie 
objawienie od Boga przez błogosławionego Ducha Świętego. Wyjawił 

również, że jestem winien pieniądze, które muszę zapłacić, co zamierzam 
zrobić. - George Haslop. 

 

DARMOWY PREZENT 

Pan Jezus powiedział (Dzieje Apostolskie 1: 5,8): „Jan prawdziwie chrzcił 
wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym za kilka dni ... 

Otrzymacie moc, gdy zstąpi Duch Święty wy, a będziecie Mnie świadkami 
zarówno w Jerozolimie, jak iw całej Judei, w Samarii i w najdalszych 
zakątkach ziemi ”. Chwała Bogu, Alleluja Jego imieniu! 

Drodzy bliscy, ten błogosławiony Duch Święty jest darmowym darem. 

Przychodzi do uświęconego serca. Przyjmujemy Go przez wiarę. Możesz Go 
dzisiaj przyjąć, jeśli jesteś zbawiony i uświęcony, a w twojej duszy jest 

tęsknota. Po prostu zejdź przed Bogiem i wołaj o chrzest Duchem Świętym, 
przyjmij go przez wiarę, wstań i dziękuj Jezusowi za Niego, a On się objawi 
w tobie. 

 

Każdy człowiek urodzony na tym świecie rodzi się kulawy. Każdy człowiek, 
który nie ma Chrystusa w swojej duszy, jest kulawą duszą, kulawy w swoich 

uczuciach, kulawy w swoim apetycie, kulawy w swojej woli; i nic nie może 
przywrócić, jak tylko Krew Jezusa Chrystusa. Jeśli pozwolisz Mu mieć swoją 

duszę, przywróci święty apetyt, święte myśli, święte uczucie. Będzie 
najjaśniejszym klejnotem twojej duszy. Każda dusza, odkąd Adam 

zgrzeszył, urodziła się jako chromy mężczyzna, kulawa kobieta; ale Jezus 
Chrystus zapłacił dług i jest tak samo chętny do przywrócenia, jak był 1900 

lat temu, kiedy spotkał tego kulawego człowieka przy sadzawce. Mężczyzna 

był kulawy; ale kiedy Jezus Chrystus z nim skończył, był całym 
człowiekiem. Jeśli oddasz swoją sprawę w ręce Jezusa, On uzdrowi cię 
duszę i ciało. 

    * * *     

To Duch Święty dał Jezusowi moc przejścia przez salę sądową, przez 

ukrzyżowanie i przez grób. Ta sama moc Ducha Świętego wskrzesiła Go z 
martwych. Potrzebujemy tej samej mocy, aby uczynić nas świadkami Go i 

sprawić, że będziemy mogli z Nim cierpieć, i jest to ta sama moc, która 
złapie nas na spotkanie z Nim w powietrzu. 
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    * * *     

Nie potrzeba edukacji ani niczego sztucznego, aby przynieść moc Ducha 
Świętego. Jest to niewidzialna moc, której świat nie może zrozumieć ani 
nauczyć. Nie jest badany ani opracowywany; schodzi z nieba. 

WIARA APOSTOLSKA 

  
  
  

„Gorąco walczcie o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym. ” —Jude 3 
 

 
  
  
  

TOM II. Nr 15 PORTLAND, ORE., LIPIEC I SIERPIEŃ 
1908 SUBSKRYPCJA                            

  
WOLNY 

 
 

  
  

  

Obiecany późny deszcz 
  

  
Joela 2:23 i Jakuba 5: 7, 8. 

  
  
  
  
  

Wylany na pokorny lud Boży na całym świecie. 
  
  
Historia Pięćdziesiątnicy 1906 roku została opowiedziana na całym 
świecie. Alleluja. 
  
Głodne dusze były bardzo szczęśliwe, słysząc to. 
  
Dwa lata temu w kwietniu ubiegłego roku w Los Angeles w Kalifornii było 

wiele prawdziwych dzieci Bożych, modlących się o wylanie Ducha w 

kościołach i misjach oraz o przebudzenie na całym świecie. Tam i 

prawdopodobnie na całym świecie w tamtym czasie w różnych ciałach ludu 

Bożego były modlące się o chrzest Duchem Świętym i przebudzenie. Ale 

była jedna mała grupa uświęconych ludzi w Los Angeles, która wyznaczyła 
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dziesięciodniowe spotkanie na chrzest Duchem Świętym i byli jednomyślni 

i spodziewali się, że kiedy nadejdzie Pięćdziesiątnica, otrzymają znak 

przemawiania w języki jak w Dz 2: 4. Pan położył swoją pieczęć na tej 

grupie. Wszyscy byli kolorowymi ludźmi- nie ma wśród nich ani jednej białej 

osoby. Bóg bez wątpienia miał w tym cel, ponieważ chciał upokorzyć swój 

lud i uczynić go jednym w Duchu, niezależnie od rasy i narodowości, tak 

jak uczynił to w dniu Pięćdziesiątnicy. Nie ma względu na osoby. 
  

W nocy 9 kwietnia moc spadła na zebraniu domków, na którym zebrano 

małe towarzystwo. Wielu otrzymało chrzest Duchem Świętym i wszyscy 

mówili językami, tak jak Duch wymawiał. Potężna moc Boża została 

zamanifestowana. To było słychać za granicą. Przyszły głodne 

dusze. Wynajęli pokój misyjny na Azusa Street. To było w starym budynku 

przypominającym stodołę - bardzo skromny - 

 
 

ale było to miejsce, gdzie Duch Święty został przyjęty. Było dla Niego 

miejsce, gdzie mógł mieć pełne pierwszeństwo, jeśli nie w kościołach. 
  
Moc Boża zaczęła spadać dzień i noc. Miejsce było bardzo 

zatłoczone. Ludzie przychodzili i zostawali przez cały dzień - zapomnieli 

jeść. Przybyli z tysięcy mil, przyjęli Pięćdziesiątnicę, wrócili, wybuchł ogień 

i dusze go przyjęły. 
  

Misjonarze wyruszyli na obce ziemie, zatrzymując się po drodze, a niektóre 

głodne dusze zapaliły się. 
  
Duch zstąpił na ludzi siedzących na swoich miejscach. Kaznodzieja siedzący 

pewnej nocy przed kazalnicą podczas głoszenia nagle poderwał się na 

równe nogi, gdy spadł na niego ogień i zaczął mówić językami. Niektórzy 

widzieli w Duchu, że Duch Święty zstępuje na niego. Jest teraz w Indiach. 
  
Wielu również otrzymało tłumaczenie tego, co zostało wypowiedziane w 

nieznanym języku. Orędzia były interpretowane w ten sposób, że Duch 

przemawiał w wielu językach. Jedną bardzo godną uwagi rzeczą jest to, że 

gdziekolwiek spadła Pięćdziesiątnica, jedno przesłanie, które zostało 

wypowiedziane przez dzieci i wszystkich ludzi, to to, że JEZUS PRZYJŚCIE 

WKRÓTCE. Wielu widziało wizje Jego przyjścia i wizje nieba, itd. To także 

jest wypełnieniem proroctwa. 

  

Niezwykłe rozprzestrzenienie się Pięćdziesiątnicy. 
  
  
Około sześć miesięcy po tym, jak Pięćdziesiątnica spadła w Los Angeles, 

spadła ona w wielu innych miejscach, gdzie czekali na więcej Boga i słyszeli 

o tym, co Bóg uczynił w Los Angeles. 
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Pewien brat przybył z Północnej Karoliny i przyjął Pięćdziesiątnicę, po czym 

wrócił do swego ludu, który z radością ją przyjął. Bóg używał go w wielu 

stanach, a on pisze, że nigdy nie zatrzymał się, by odpocząć, ale idzie 

dalej. Widział wielu ochrzczonych. 
  
Otrzymał go norweski minister w Nowym Jorku, a na jego głowie widniała 

korona ognia. Zaniósł go do Norwegii, Szwecji, Anglii, a teraz jest w 

Indiach. Zdobył wielką władzę w Indiach i Chinach, gdzie publikowane są 

gazety zielonoświątkowe. Spadł w Szwajcarii, Australii, Danii, Rosji i 

Jerozolimie. 
  
Co najmniej dziesięć artykułów zielonoświątkowych zostało 

opublikowanych bezpłatnie w tym i innych krajach, a Bóg posługuje się tym 

sposobem szerzenia Ewangelii, a dusze otrzymały za ich pośrednictwem 

Pięćdziesiątnicę. Ludzie otrzymali Ducha Świętego w swoich domach i w 

nich 

 
 

spotkania w domkach, a Bóg udziela Zielonych Świąt na całym świecie, 

gdziekolwiek mógłby znaleźć głodną i pokorną duszę. 
  
  

  

Nigdy nie słyszałem o Pięćdziesiątnicy 
  
  

Ludzie, którzy otrzymali Pięćdziesiątnicę, nigdy nie słyszeli o mówieniu 

językami, z wyjątkiem Biblii. 
  
Jakieś dwa lata temu młoda kobieta ze Wschodu starała się o chrzest 

Duchem Świętym, nie słysząc o Pięćdziesiątnicy w czasach 

ostatecznych. Słyszała, jak dr Torrey nauczał o chrzcie w Duchu i szukała 

go, kiedy była w pracy i modliła się w łóżku w nocy. Kiedy się modliła, moc 

Boża zaczęła na nią spływać i jej ciało się trzęsło. Nie rozumiała, że to moc 

Boża, i powiedziała przyjaciółce, że co noc ma dreszcze, ale nie 

marzła. Więc pani skonsultowała się z lekarzem. Powiedział: „Ta 

dziewczyna nie ma dreszczy; gdyby miała dreszcze, miałaby 

gorączkę”. Potem zaczęła mówić pod mocą Ducha w swoim pokoju i 

pewnego dnia uświadomiła sobie, że nie mówi po angielsku. Natychmiast 

poprosiła Boga, aby jej wybaczył, i powiedziała: „Panie, nie mówiłem Ci 

nic; tylko bełkotanie i mamrotanie ”- i błagała Boga, żeby nie pozwolił jej 

zwariować. Kiedy opowiedziała o tym znajomej, powiedziano jej, że to musi 

być chrzest Duchem Świętym, i pokazano jej gazetę, która pochodzi z Los 

Angeles, ale nie mogła w to uwierzyć, dopóki Pan nie zaprowadził jej do 

Los Angeles i do Azusa Mission. Podeszła do ołtarza i moc ponownie 

spoczęła na niej i zaczęła mówić językami. Wtedy Duch powiedział jej, że 
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nie jest zadowolony, że nazywa to bełkotem i mamroczeniem, ponieważ 

powiedział: „Duch Święty nie bełkocze i nie mamrocze; Mówi językiem. ” 
  
Bóg dał wiele dowodów, że moc pochodzi od Niego. Pijacy zostali zbawieni 

i wyszli nieść Ewangelię. Ludzie dokonali zadośćuczynienia i uporządkowali 

swoje życie. Całe rodziny zostały zbawione, uświęcone i ochrzczone 

Duchem Świętym. 

  

Bóg dał mu znak. 
  
  
Świeckie gazety wypowiadały się przeciwko pracy w Los Angeles, a Bóg 

zawstydził wydawcę jednego z wielkich dzienników przez jednego ze sług 

redaktora, który otrzymał Pięćdziesiątnicę. Bóg posłał ją pewnego dnia z 

przesłaniem do niego, a Duch poprowadził ją do wzięcia fragmentu poezji, 

który znalazła w gazecie, i przeczytania mu go w nowym języku, który dał 

jej Bóg. Podeszła do niego w mocy Ducha i powiedziała: „Generale, Pan 

Jezus Chrystus przekazał mi wiadomość dla ciebie ”. 

 
 

„Pan Jezus Chrystus przesłał mi wiadomość” - powiedział. 

  
„Tak, generale ”. 

  
Wziął ją na bok i usiadł, a ona zaczęła recytować wiersz. Został napisany 

przez jego zmarłą żonę, po angielsku, ale zaczęła czytać po 

hiszpańsku. Redaktor zatrzymał ją i powiedział: „Sophie, czy wiesz, że 

mówisz po hiszpańsku?” Odpowiedziała: „Tak, generale ” . Poruszyło go. 

Kiedy skończyła czytać, powiedziała. „Generale, Pan Jezus Chrystus chce, 

abyś poznał Go w odpuszczeniu grzechów.” Ludzie nie zawsze wiedzą, kim 

są prześladowanie, kiedy sprzeciwiają się działaniu tego, co nazywają 

„ruchem języków”. ” 
  
Wielu, którzy szukali większej mocy, nie spodziewając się znaku języków, 

odrzuciło go, ponieważ nie przyszedł tak, jak oczekiwali, i zaczęli się temu 

sprzeciwiać, ponieważ nie rozpoznali, że to Bóg odpowiada na ich 

modlitwy. Nie otrzymali błogosławieństwa i zgubili się w swoich duszach, a 

ich praca stała się bezsilna i martwa. Języki stały się dla nich przeszkodą i 

kamieniem obrazy. Ale dzięki Bogu, wielu, którzy początkowo sprzeciwiali 

się temu, zostało przekonanych, poszukiwało i otrzymało. 
  
Święto Pięćdziesiątnicy ludzie obchodzili w swoich domach, na ulicy i w 

kuchni. Jeden mężczyzna odebrał swoją w wozie z owocami. Bóg dał go 

głodnym duszom, gdziekolwiek na Niego patrzyły, a On to robi jeszcze, 

chwaląc Jego błogosławione imię. 
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Setki osób otrzymało chrzest Duchem Świętym w Los 

Angeles. Nabożeństwa przy ołtarzu były wspaniałe. Ludzie znajdowali się 

pod mocą Bożą niemal natychmiast po dotarciu do ołtarza. Rząd za rzędem 

siedzeń zamieniano w ołtarze. 

  

Niebiański Chór. 
  
  
Jednym z przejawów, które nastąpiły po Pięćdziesiątnicy, był niebiański 

śpiew chórem głosów w nadprzyrodzonej słodyczy i harmonii. Topiło się - 

cudownie. Chwała Bogu, od tego czasu odbyło się to na wielu 

misjach. Piosenka jest natchniona, jest namaszczeniem Ducha. Bóg dał 

nowe głosy starszym mężczyznom i kobietom oraz ludziom, którzy nigdy 

nie byli w stanie śpiewać, i tym, którzy stracili głos. Wykonywał pieśni w 

wielu językach i interpretował je w języku angielskim 

  

Głoszenie w językach. 
 
 
  
  

Duch głosił kazania w wielu językach, które były zrozumiałe dla 

obecnych. Rosjanie i Hiszpanie słyszeli ich języki. Misjonarze z Afryki 

 
 

usłyszeli afrykański dialekt, który rozumieli. Hindus usłyszał jego język i 

został zbawiony. Nie znał angielskiego. 
  
Ormianin usłyszał Ewangelię w swoim języku. Był głęboko poruszony, 

szukał Boga i przyjął chrzest Duchem Świętym. Mówił językami na ulicznym 

samochodzie iw sklepie, w którym pracował. Pewnego dnia dostał się pod 

władzę w sklepie. Mężczyźni zebrali się wokół niego i zapytali, czy jest 

ranny. Próbowali go trzymać i powstrzymać przed drżeniem pod mocą 

Bożą. Powiedział im, że to Duch Święty, i powiedział, że nie tylko pracuje 

dla swojego pracodawcy, ale że służy Bogu. 

  

Inne przejawy. 
  
  
Innym przejawem mocy Bożej było uzdrowienie wielu chorych z chorób, 

których lekarze nie potrafili wyleczyć. Demony zostały wyrzucone z wielu 

gnębionych przez diabła. Ludzie podlegali mocy Boga, a ich ciała były 

wstrząśnięte. To była ta sama manifestacja, jaką mieli pierwsi kwakrzy, i 

która była manifestowana przez cały czas wśród całego ludu Bożego pod 

potężną mocą Ducha. 
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To wylanie Ducha okrążyło świat i sprowadza dzieci Boże do jednego 

Ducha. Misjonarze wychodzą, ufając jedynie Bogu, który zapewni ich 

wsparcie. Duch Święty jest wylany na lud Boży wszędzie tam, gdzie Go 

przyjmą. Słowo Boże jest studiowane jak nigdy przedtem, wywyższona 

krew Jezusa. Szatan jest wściekły. Bóg przesiewa swój lud. Zbiera grupę 

zwycięzców dla swojej oblubienicy. Czy to nie ten ostatni deszcz? 
  
  
  
„Z grupą misjonarzy i kilkoma innymi osobami jesteśmy na tej cichej górze 

w Coonoor w południowych Indiach, 6000 stóp nad poziomem morza, 

zamknięci z Bogiem na dawny chrzest Duchem Świętym i ogniem. Niektórzy 

z nich mieli już weszli w to chwalebne doświadczenie i przybyli ze swoimi 

współpracownikami, aby również mogli otrzymać cenną obietnicę Ojca, dar 

wniebowstąpienia naszego Pana. Jak bardzo oznacza to dla Indii dla tych 

drogich misjonarzy otrzymanie potężnego chrztu Duchem Świętym . 

Rozprzestrzenia się na inne misje i wśród drogich tubylców, aż do tej pory 

jest w pełni tysiąc cennych ochrzczonych dusz, głównie w zachodnich 

Indiach ”. —A H. Post, Address, Bombay, India. 
  
  
  

„W Monrowii, Liberii, w Afryce Zachodniej, drogi Pan wylał swojego Ducha na 

pogan. Bóg dał im wspaniałe objawienia. Wielu otrzymało chrzest wodny. Bóg 

objawia swoją wielką moc wśród ludzi na naszej ulicy. 

 
 

spotkania. Grzesznicy tracą moc i są zbawieni. O, jak wielbimy Boga za 

Jego cudowną moc. Setki ludzi codziennie chodzą po ulicach w stanie 

nagości i bez Boga; niektórzy z bogiem zawiązanym wokół szyi, ramion i 

talii; i, och, co za smutny widok, widzieć ich sposób oddawania czci. ” —

Rosa Harmon 
  
  
  
Brat Tom Griffin, brat, który kiedyś był pijakiem i hazardzistą i umierał z 

konsumpcji, a teraz został ochrzczony Duchem Świętym, wrócił z żoną do 

Irlandii, aby głosić Ewangelię. Znalazł swoją siostrę, która przyjęła go jako 

żywego z martwych. Miała zapytać księży rzymskokatolickich o swojego 

zaginionego brata, a oni powiedzieli jej: „Tak, on jest w czyśćcu”. Zapłaciła 

im kilka funtów za odmówienie mu modlitwy. Opowiada kapłanom i ludziom 

na ulicach, co Bóg dla niego zrobił. Wielka opozycja. Dusze są zbawione i 

uświęcone. W Belfaście jest cenna grupa 12 dusz ochrzczonych Duchem 

Świętym. 
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Pan powołał papiery zielonoświątkowe w Norwegii, Indiach, Anglii i 

Chinach. Są to: „Byposten” (po norwesku), Christiana, Norwegia; „Chmura 

Świadków”, Bombaj, Indie; „Zaufanie”, Sunderland, Anglia; „Prawdy 

zielonoświątkowe” (po chińsku), Hongkong, Chiny. Dobra wiadomość jest 

tłumaczona na inne języki. Wychwalać Boga. 
  
  
  
Z Jerozolimy otrzymaliśmy kilka dokumentów zielonoświątkowych 

wydrukowanych w języku angielskim i arabskim. Pewien zielonoświątkowy 

brat napisał, że Duch Święty przemówił przez niego językami do kapłana w 

Ogrodzie Getsemani. Kapłan objął go ramionami i powtórzył te same słowa, 

które wypowiedział Duch. 
  
  
  
Pewien brat z RPA pisze, że podczas tamtego spotkania Duch Święty nagle 

zstąpił na słuchaczy, a około 250 z nich padło przed Panem i od razu głośno 

modliło się do Boga. Wielu płakało z powodu swoich grzechów. Na innym 

spotkaniu ludzie ponownie padli przed Bogiem, a około 60 zostało 

uratowanych. 
  
  
  

Pięćdziesiątnica spadła w Holandii, wśród Holendrów, i kilku 

otrzymało. Adres pani W. Polman, 45 Tilannussstraat. 
  
  
  

Ten sam Duch, który jest w Jezusie Chrystusie, jest w każdym Jego 

dzisiejszym dziecku. Dlatego mamy społeczność z każdą duszą obmytą 

krwią, jeśli Jezus Chrystus jest w nas. 

 
 

„The Spirit of Truth” to błogosławiony dziennik zielonoświątkowy, 

opublikowany w Southsea, Hauts w Anglii, zawierający cenną prawdę, 

świadectwa i uzdrowienia. To jest darmowe. 
  
  
  

Bóg błogosławi misjonarzy zielonoświątkowców, którzy głoszą tę Ewangelię 

w Cheng Ting Fu, Chih-li i Szanghaju w północnych Chinach. 
  
  
  

Drogi misjonarz, który wrócił ze Szwajcarii, donosi, że Pan tam chrzci 

dusze. 
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Strona 2 
  
  

WIARA APOSTOLSKA 
  
  
  
  
  

W następnym wydaniu tego artykułu adres 
  
  

WIARA APOSTOLSKA 
  
  

Portland, Ore. 
  
  
  

  
Subskrypcja bezpłatna 

  
  
  
  

Przenieśliśmy gazetę, którą Pan rzucił nam w Los Angeles, do Portland w 

stanie Oregon, który będzie teraz jego siedzibą. 
  
  
  
Niektórzy pytali, jak wysyłać ofiary pieniężne. Znaczki są bardzo 

akceptowalne. Jeśli to konieczne, aby otrzymać przekaz pieniężny, można 

go zapłacić na rzecz APOSTOLIC FAITH, PORTLAND, ORE. 
  
  
  
Wiara apostolska jest darmowym artykułem, opublikowanym, 

wydrukowanym i wysłanym przez wiarę w Boga w celu poparcia. Stara się 

czcić tylko Jezusa. Nie zawiera reklam. Nie ma określonego czasu 

publikacji, ale jest wydawany tak często, jak Pan na to pozwala. 
  
  
  

Wiara apostolska nigdy nie zadłuża się ani nie ujawnia swoich potrzeb z 

wyjątkiem Boga. Dziękujemy Bogu za 15. numer tego artykułu w co najmniej 

30 000 egzemplarzy 

 
 

wysłany do każdego kraju na świecie przez wiarę w Niego. 
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Ten artykuł należy do dzieci Bożych. Jest używany do ogłaszania pełnej 

Ewangelii aż po krańce ziemi i zwiastowania przyjścia naszego Pana. Niech 

wszyscy połączą się w modlitwie o falę zbawienia, która nadejdzie za gazetą 

Amen. Dusze otrzymały chrzest przez przeczytanie tego. 
  
  

  

„TARRY YE”. 
  
  
Jezus został namaszczony, aby wykonywać dzieło Ojca, a cała moc została 

powierzona w Jego ręce. Po 33 latach upokarzającej służby wrócił do Ojca, 

posiniaczony i krwawiący, wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Jego życie 

było porażką w oczach świata, ale zwyciężył śmierć, piekło i grób, i obiecał 

swoim wiernym naśladowcom, że da im całą moc, moc deptania po 

skorpionach, moc uzdrawiania chorych, oczyszczenia trędowaty, 

wskrzeszać umarłych i być Jego świadkami aż do skończenia ziemi. Och, 

jak bardzo mnie to podnieca, kiedy myślę o Jego wielkim poleceniu dla Jego 

naśladowców. 
  
Powiedział im, aby głosili Ewangelię każdemu stworzeniu. „Pozostańcie w 

Jerozolimie, aż zostaniecie obdarzeni mocą z wysokości”. Łukasza 

24:49. To było ostatnie kazanie Jezusa. Pięćset widziało Go, jak wszedł na 

obłok i zniknął z pola widzenia, a 120 posłuchało Jego rozkazu i czekało na 

obietnicę Ojca. 
  
Zgodnie ze Swoim Słowem, Pocieszyciel przyszedł i wypełnił całą salę, w 

której siedzieli, a oni wyszli i głosili Słowo ze znakami po nich. Dzisiejszy 

lud Boży nakazuje zwlekać z oddaniem mocy, a znaki nadejdą. 
  
  

  

RZEKI ŻYWEJ WODY. 
  
  
  
  

„W ostatnim dniu, w tym wielkim dniu święta, Jezus wstał i zawołał, 

mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije”. 
  
Działo się to w Święto Namiotów, w czasie, gdy ludzie przez siedem dni 

mieszkali w szałasach lub namiotach, a ósmego dnia wracali do swoich 

domów, co jest typem wyjazdu z pustyni do Kanaanu. Jezus był wśród 

Żydów jako wypełnienie każdej uczty i każdego symbolu. Poszli zgodnie ze 

swoim zwyczajem, wzięli wodę z sadzawki Siloam i wylewali ją w świątyni. 
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Jezus stał i obserwował ich. Widział głodnych i spragnionych ludzi i nie mógł 

dłużej wytrzymać. Wołał: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. 

Kto wierzy we Mnie, jak mówi Pismo, z głębi swej istoty popłyną rzeki wody 

żywej”. Jana 7: 38-39. 
  
Bóg ma dla nas duchowy przepływ, duchowe wypełnienie Jego 

Słowa. Dzisiaj mężczyźni próbują napompować trochę wody. Niosą wodę, 

aby wypłynęła ze świątyni. Obietnica Jezusa nie była czymś wymyślonym 

ani przygotowanym z nas samych. Obiecał, że z bramy Jego świątyni 

wypłyną wody, rzeki wody żywej i będą to wody lecznicze, jak opisuje 

Ezechiel w 47 rozdziale. Uzdrowili pustynne miejsca. A to były żywe 

wody. „Wszystko będzie żyło tam, gdzie dopłynie rzeka ”. 
  
Żydzi przeszli przez to przedstawienie tak długo. Och, jak sucha była ta 

forma dla tłumu. Tak jest dzisiaj. Mamy wielkie konwencje i nabrzmiałe 

kazania, ale Jezus powiedział, że ma to, co wypływa z najgłębszej 

istoty. Błogosławcie Jego imię. 
  
Wielu dzisiaj ma w swoich duszach tylko mały strumień zbawienia, ale nie 

mają tego, aby wyrosnąć na życie wieczne. Bóg da ci pieśni i kazania w 

nocy. Rzeki są dla nas wszystkich. Wymaga upadku przed Bogiem, 

poszukiwania i umierania dla wszystkiego. 
  
Kiedy Duch Święty przychodzi i chrzci twoją duszę, och, jak On zalewa 

twoją najgłębszą istotę i sprawia, że twoja dusza jest jak studnia 

tryskającej wody. Jezus chce, abyśmy uderzyli w ten wielki strumień, który 

zaleje cały kraj i uczyni nas świadkami aż do krańców ziemi. 
  
Widziałem w Kalifornii wielką studnię artezyjską, która wyrzucałaby setki 

stóp w powietrze. Powiedzieli, że jeśli tego nie powstrzymają, zaleją cały 

kraj. Będą próbować, ale wkrótce wyjdzie wtyczka i woda pójdzie dalej. Nic 

nie może zatrzymać tej żywej wody. Gdziekolwiek się dotknie, przynosi 

czystość, życie, wolność i moc. Dusze zostają zbawione, uświęcone, a ciała 

uzdrowione, a wierzący ochrzczeni Duchem Świętym. Ludzie, którzy mieli 

suche doświadczenia, ich dusze kwitną jak róża, a pustynne miejsca 

zamieniły się w zbiorniki wodne. „Będzie mnóstwo ryb”. Eze. 47: 8. „I tego 

samego dnia dodano do nich około trzech tysięcy dusz. ” Dz 2:41 Widzimy 

więc, że czyni nas to rybakami ludzi. 
  
Rzeka wypłynęła z ogrodu Eden, podzieliła się na pięć głów i podlała 

kraje. Więc ta Ewangelia podlewa wszystkie ziemie. To właśnie widzisz w 

tym ruchu. Bóg wylał swojego Ducha na niektórych ze swoich sług i ręce 
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dziewice i są wypełnione rzekami wód. Podczas gdy niektórzy nadal starają 

się czerpać wodę z cystern, inni zanurzyli się w „wodach, w których można 

pływać”, w oceanach miłości i mocy Boga. 
  
  

  

„DROGA DO ŚWIĘTA ”. 
  
  
Wiemy, że Duch Święty nie został dany, dopóki Jezus nie został 

uwielbiony. (Jan 7:39). Przed Miejscem Najświętszym była piękna zasłona, 

przez którą nikt nie mógł przejść, z wyjątkiem Najwyższego Kapłana raz w 

roku, i to nie bez krwi za siebie i za grzechy ludu. Arcykapłan przedstawiał 

Jezusa wchodzącego do niebios z własną krwią. Zasłona świątyni oznaczała, 

że droga do Miejsca Najświętszego nie została jeszcze 

objawiona. Przedstawiał zasłonę ciała Jezusa, ponieważ sama świątynia 

była typem Chrystusa. (Żyd. 10:19) 
  
Kiedy Jego ciało zostało rozerwane, a Jego wielkie serce pękło z bólu na 

krzyżu, zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha; „A oto zasłona świątyni 

została rozdarta na dwoje, od góry do dołu”. Oznaczało to, że przez Jego 

śmierć zasłona została usunięta i droga do Miejsca Najświętszego jest teraz 

otwarta dla wszystkich. Nie tylko kapłanom, ale także Jego sługom i 

służącym, wszystkim, którzy zostali uświęceni Jego Krwią. Chwała Jego 

imieniu. Jezus musiał najpierw umrzeć, zanim mógł wylać na nas swojego 

Ducha. 
  
„Mając więc, bracia, odwagę wejścia do Miejsca Najświętszego przez krew 

Jezusa”. Widzimy, że wchodzimy przez Krew Jezusa. Żadna nieczysta rzecz 

nie może wejść do Najświętszego. Nie ma tam ołtarza do 

oczyszczenia. Zwróć uwagę na kroki: 
  
1. Grzesznik przychodzi do Jezusa, martwy w grzechach i oddzielony od 

Boga. Jest w ciemności, ale Duch Święty obudził jego sumienie i przekonał 

go. Nie może dokonać poświęcenia, ponieważ jest martwy. Musi być 

usprawiedliwiony przez wiarę. Kiedy żałuje za swoje grzechy, widzi Baranka 

zabitego za niego przed Bogiem. Ze względu na Jezusa Bóg okazuje mu 

miłosierdzie i obficie przebacza jego grzechy, zmywając wszelkie 

zanieczyszczenia. Stoi teraz przed Bogiem, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył i 

ma życie wieczne w swojej duszy. 
  
2nd. Wtedy będzie mógł się poświęcić. Pozostaje w nim ten grzech 

pierworodny, za który nie jest odpowiedzialny, dopóki nie otrzyma 

światła. On słyszy Słowo, że Krew Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu i 

przychodzi, aby zostać uświęconym. Na ołtarzu jest Jezus, Baranek bez 

skazy. Jezus bierze tę duszę, która ma w sobie życie wieczne, i przedstawia 
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ją Bogu, aby całkowicie oczyścił ją z wszelkiego grzechu Adama. Krew 

oczyszcza, a On jest cały, uświęcony i święty. 

 
 

3rd. Teraz jest gotowy na upadek ognia Bożego, który jest chrztem Duchem 

Świętym. Widzi, że jest obiecany przez Ojca i kupiony na Kalwarii. Przez 

wiarę wchodzi odważnie, a ogień pada na ofiarę i trawiony jest świętą 

miłością. Jest to dar dla uświęconego serca. Ogień pozostaje tam 

nieustannie płonąc w Najświętszym Bożym. Czemu? Ponieważ jest 

uświęcony i stale pozostaje na ołtarzu. Podczas gdy On pozostaje 

poświęcony Bogu, wielka chwała Szekiny nieustannie płonie w jego duszy i 

wypełnia się niebiańskim światłem. 
  
  

  

JEZUS PRZYCHODZI. 
  
  
Był czas, kiedy mogliśmy czekać, aż ewangeliści pojawią się na naszej 

drodze i pobudzą nas do tego, że giną dusze. Teraz Bóg nas ostrzega. Sam 

mówi, że noc się skończyła, a dzień jest bliski. Jezus powiedział: „Idź do 

pracy w mojej winnicy”. Niewielu wysłuchało tego wezwania, odkąd moc 

Ducha Świętego spadła na wieczernik w Jerozolimie, ale wielu z nich zaczęło 

się oblewać. Niektórzy kupili jarzmo wołów, niektórzy ożenili się z żoną, być 

może pojechali zobaczyć jakąś ziemię. 
  
Ale płacz o północy nadchodzi. Ta Ewangelia musi być głoszona wszystkim 

narodom, a wtedy nadejdzie koniec. „Ta Ewangelia” nie jest tylko 

zbawieniem, ale czystym sercem, mocą Bożą nad czystym życiem i mocą 

Boga do uzdrawiania chorych i wypędzania diabłów. 
  
O, niech Bóg pobudza nas jak nigdy dotąd. Duch mówi Przyjdź, oblubienica 

mówi Przyjdź, a kto chce, może przyjść. Ale jak mogą słyszeć bez 

kaznodziei. W dzisiejszych czasach Bóg wylewa swojego Ducha na 

wszystkie ciała, czyniąc proroków ze wszystkich, którzy ukorzą się pod 

potężną ręką Boga. 
  
Wzywa dziś ludzi o czystym sercu, prostych ludzi, którzy zostali tak 

ukształtowani przez krew Jezusa, aby udali się do tysięcy głodnych na 

ulicach naszych miast i opowiedzieli im o miłości Jezusa, Jego mocy 

zbawienia, Jego mocy zerwać łańcuchy apetytu i uwolnić jeńców. Jezus 

chce, aby proste przesłanie, poparte mocą Bożą, zostało przekazane 

umierającym ludziom. Chce prostych ludzi, takich jak Piotr, Jan i Filip, 

którzy otrzymali swoją mądrość od Boga. 
  
Och, że bylibyśmy gotowi zająć nasze miejsce u stóp Jezusa i uczyć się o 

Nim, robiąc w Jego imieniu małe rzeczy, które przyniosą tak bogatą 
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nagrodę w niebie. Nie możemy wszyscy śpiewać jak aniołowie, ani wszyscy 

głosić jak Paweł, ale możemy opowiedzieć o miłości Jezusa, jak umarł, aby 

nas wszystkich zbawić. Błogosławcie Jego święte imię. 
  

Och, moje serce wychodzi na chwałę do Chrystusa, który tak wiele dla mnie 

uczynił, przebaczając nawet moje grzechy. Bóg naprawdę dokonał takiego 

wiecznego przejścia w mojej duszy 

 
 

nie ma dość ludzi na ziemi ani diabłów w piekle, aby choć przez chwilę 

zwątpić, co Bóg uczynił dla mojej biednej duszy. 
  
Pawła nie było w wieczerniku, kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów, ale był 

w Damaszku, kiedy spadła na niego moc. I to wystarczyło bratu 

Pawłowi. Mógłby ogłosić tę wielką moc. I chociaż kiedyś wszyscy go 

opuścili, z wyjątkiem Łukasza, nie mógł zawieść, bo był obecny, gdy spadła 

na niego moc. Och, tak się cieszę, że Jezus jest taki sam wczoraj, dziś i na 

wieki. Niektórzy z nas mogą powiedzieć razem z Pawłem: „Unikam 

głoszenia całej woli Bożej i nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, gdyż jest 

to moc Boża ku zbawieniu”. Powiedział też, że nie znałby mowy ludzi, ale 

mocy Bożej nad ich życiem. Jak ta służba zostałaby dzisiaj przerwana, 

gdyby brat Paweł powrócił na ziemię i osądził ich mocą nad ich życiem, tak 

niewielu posiada siłę, która sama kwalifikuje się do głoszenia Ewangelii. Ale 

możemy to osiągnąć, jeśli tylko ukorzymy się i pozostaniemy u Jego 

cudownych stóp. Och, żeby ludzie wszędzie żałowali, bo Jezus wkrótce 

przyjdzie. 
  
  
  
Jeśli interesuje Cię ten artykuł i chcesz go rozpowszechniać, wyślij po 
rolkę. 
  
  

  
Hinduski nauczyciel, który przyjął chrzest Duchem Świętym, mówi: „Słowa 

nie mogą wyrazić wdzięczności mego serca Bogu za protekcjonalne 

zwrócenie uwagi na biednego hinduskiego chłopca takiego jak ja! 

Prowadząc mnie tak cierpliwie krok po kroku, dopóki nie wprowadził mnie 

do Jego pełnia. Zaprawdę! Bóg nie ma względu na osoby ”. 
  
  
  
Kiedy Duch Święty przychodzi, objawia w tobie Chrystusa. On jest twoim 

Ukochanym. Śpiewa w twojej duszy. Próchnica na wiecznym 

spotkaniu. Nigdy się nie rozpada. Głosi słowo o północy i rano. Duch modli 

się w naszej duszy. Wiele razy dotknie cię, kiedy śpisz, i obudzisz się, aby 
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znaleźć ukochanego. Przychodzi, aby ci się objawić i kochać. On karmi cię 

Słowem. On napełnia cię namaszczeniem Ducha. 
  
  
  
Pan Jezus podziękował Ojcu, że dał Mu Słowo, a uczniowie je przyjęli. Kiedy 

otrzymujemy Słowo, otrzymujemy Chrystusa i żyjemy w Nim, będąc 

posłusznym Słowu. Mówi: „Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest 

prawdą. „Kiedy w naszych sercach nie ma buntu przeciwko Prawdzie, wtedy 

Chrystus jest w nas uświęcony. Zadowolenie Boga spoczywa na nas, 

ponieważ wierzymy Jego Słowu i czynimy to. Nie ma innego sposobu na 

trwanie w Chrystusie, jak tylko przez posłuszeństwo Jego Słowu. 

  
 
 

Żydzi byli zdumieni, że na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Piotr 

musiał udać się do Jerozolimy i opowiedzieć o wszystkim braciom, zanim 

uwierzą. Gdy to usłyszeli, zamilkli. I chciałbym, żebyśmy mieli w tych 

dniach tyle samo rozsądku. Kiedy Bóg zaczyna błogosławić ludzi i napełniać 

ich Duchem, lepiej zachowajmy pokój i pozwólmy Mu iść swoją drogą. 
  
  
  
W tym ruchu nie budujemy kościołów. Jesteśmy poza energią ciała. Teraz 

wszystko ma być dokonane w Duchu, według Słowa. Po prostu widzimy, 

jak Bóg działa i rozpoznajemy Go jako Głowę. Wiemy, że jest w stanie 

odpowiedzieć na modlitwy Jezusa, aby wszyscy Jego uczniowie byli 

jednym. Nie będzie to miało miejsca w żadnym ludzkim ani wymyślonym 

przez człowieka planie jedności lub federacji kościołów. Nie przez siłę ani 

moc, ale przez Mojego Ducha, mówi Pan. 
  
  
  
Pan nigdy nie wysyła żadnych kaznodziejów, jak tylko tych, którzy mają 

ogień Boży w swoich duszach. Czas się skończył dla martwych 

kaznodziejów i martwych kościołów. Słudzy Pana są „płomieniem ognia ” , 

a kościół Chrystusa jest żywym kościołem. Bez Ducha Świętego masz po 

prostu martwy kościół, martwego kaznodzieję i martwy chór. Ale jeśli 

kaznodzieja i ludzie będą modlić się o przyjście Ducha i przejęcie władzy, 

mogą otrzymać ogień Ducha Świętego z nieba. Ilekroć zostanie uznany za 

prezydenta i władcę kościoła, znaki będą towarzyszyć głoszeniu Słowa. Moc 

spadnie, gdy tylko przyjdzie 
  
  
  
Pięćdziesiątnica w Westminster, BC rozpoczęła się od spotkania 

modlitewnego w domku. Dusze zostały zbawione i uświęcone, a kiedy 

zaczęły czekać na chrzest Duchem Świętym, siostra przyjęła swój chrzest 
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pierwszej nocy. Następnego dnia kilka sióstr wyszło do lasu, aby się 

pomodlić, a Bóg ich spotkał i trzy z nich zostały ochrzczone, jak w dniu 

Pięćdziesiątnicy, mówiąc innymi językami. Jedna z nich była katoliczką i nie 

wiedziała, jak się modlić, kiedy po raz pierwszy przyszła na 

zebrania. Minister i żona przybyli z Manitoby w celu zbadania 

sprawy. Otrzymali uświęcenie i chrzest Duchem Świętym i wrócili z 

biblijnym wyposażeniem do głoszenia Ewangelii. Dziesięciu otrzymało 

Pięćdziesiątnicę. 
  
  
  
W Minneapolis zeszłej zimy Pan zesłał przebudzenie 

zielonoświątkowe. Wysłał tam pracowników, którzy głosili pełną Ewangelię 

bez kompromisów, i była tam firma gotowa pójść przed Bogiem i za wszelką 

cenę pójść drogą. Wtedy Bóg zaczął wylewać swojego Ducha nie tylko na 

świętych, ale na wielu, którzy przyszli, zbawiając ich, oczyszczając i 

chrzcząc. Bezkompromisowe stanowisko się opłaca. Od tego czasu Pan 

błogosławi. W Minneapolis i St. Paul około 40 osób zostało ochrzczonych 

tego lata. Niektórzy zostali ochrzczeni w okolicznych miejscowościach. Plik 

 
 

Pan dał im namiot, a oni organizowali spotkania w różnych miejscach, a 

Bóg błogosławi. " 
  
  
  
Powodem, dla którego tak wiele gazet ewangelicznych może być 

publikowanych bezpłatnie, a tak wielu misjonarzy wychodzi bez zarządu i 

tak wiele ustanowionych misji i pracowników ratujących dusze w ciągu 

ostatnich dwóch lat jest taki, że kiedy spadła Pięćdziesiątnica, włożył w 

serca tak wspaniałą miłość ludowy. Nie trzeba ich do tego zachęcać przez 

żebractwo, spotkania towarzyskie i odpusty kościelne. Uwielbiają 

dawać. Ci, których Pan powołał do głoszenia Ewangelii, poświęcają cały 

swój czas na tę służbę, a inni pracują własnymi rękami i przekazują 

Ewangelię. Jeśli chcemy mocy zielonoświątkowej, musimy mieć dar 

zielonoświątkowy. Tam, gdzie ludzie tracą tę miłość i stają się 

egocentryczni, okazuje się, że ich namaszczenie zniknęło. Nie mają mocy. 
  

  
strona 3 
  
  

WIARA APOSTOLSKA 
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JAK WIECZÓR PRZYSZEDŁ DO PORTLANDU, 
ORE. 

  
  
Pięćdziesiątnica spadła w Portland, w miejscu „żłóbka”, podobnie jak w 
Los Angeles. 

  
Niektórzy byli na spotkaniach salemskich i przyjęli chrzest, inni czekali na 

Misji na Drugiej ulicy. Spodziewali się robotników z Los Angeles, którzy byli 

wtedy w Salem; ale zanim przybyli, moc spadła w Misji. Było to w Boże 

Narodzenie 1906 roku i niektórzy przyjęli chrzest Duchem Świętym i zaczęli 

mówić językami. 
  

* * *                            

  
Pierwszego dnia robotnicy przybyli z Salemu, pięć osób przyjęło 

Pięćdziesiątnicę, a niektórzy nadal codziennie przyjmowali chrzest. Przyszły 

tłumy. W niektóre noce ludzie blokowali ulicę przed Misją. Policja musiała 

powstrzymać tłumy przed wejściem. 
  

* * *                            

  
Prześladowania były straszne. Rzucali śnieżkami, butelkami, puszkami i 

zgniłym jajkiem. Każde okno na froncie Mission było wybite, a szyby w 

drzwiach i naświetlach. To było zwykłe pole bitwy. Musieli zabić okna. 

 
 

* * *                            
  
  

Połowa sali to ołtarz. 
  
  
Ołtarz był zatłoczony poszukiwaczami. W końcu musieli odprawić tłum, aby 

zrobić miejsce na nabożeństwo przy ołtarzu. Hol w połowie drogi do drzwi 

byłby ołtarzem wypełnionym poszukiwaczami. Zabity Pański leżał tak, że 

nie można było poruszać się po ołtarzu. 
  
Nie minęło więcej niż 15 minut po wezwaniu do ołtarza, zanim ktoś zaczął 

mówić językami. Ludzie zostali cudownie uzdrowieni, wypędzono 

diabły. Wielu zostało zbawionych i uświęconych. Około stu osób otrzymało 

chrzest Duchem Świętym w ramach tej starej misji. 
  

* * *                            
  
  

Uratowani pijacy. 
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Wielu pijaków i innych osób, które przeżyły okropne grzechy, zostało 

zbawionych i nadal są wierni. Mężowie, którzy byli pijakami, wracali do 

swoich żon i uszczęśliwiali domy. Większość pracy w Portland nie dotyczyła 

tych, którzy już zostali zbawieni, ale chodziło o ratowanie ludzi prosto ze 

slumsów i od życia w grzechu. 
  

* * *                            

  
Pewnej nocy do Misji przyszedł pijak, a Duch Boży złapał go i 

skazał. Następnej nocy został uratowany. Wrócił do swojej rodziny. Zaczął 

sprzedawać swoją własność i dokonywać restytucji. Przecież był prosty, 

przyszedł i szukał czystego serca. Bóg go uświęcił. Pewnego dnia wezwał 

świętych, aby modlili się za jego chore dziecko, a dziecko zostało 

natychmiast uzdrowione. Zaprosił ich, aby następnego dnia wyszli na 

obiad. Przyszli i po obiedzie zeszli na modlitwę. Pan go poświęcił i ochrzcił 

jego żonę Duchem Świętym. Tej nocy przyszedł na misję i Bóg cudownie 

go ochrzcił. Od tamtej pory żyje tym zbawieniem. Od tego czasu Bóg 

uzdrowił go z tyfusu. Był głuchy na jedno ucho i Bóg to uzdrowił. 
  

* * *                            
  
  

Ochrzczony stary pastor. 
 
 
  
  

Mężczyzna w wieku 83 lat, który przez 40 lat głosił Ewangelię najlepiej, 

jak umiał i z błogosławieństwem Pana za swoją pracę, przyjął chrzest św. 

 
 

Duchu Święty, kiedy pierwszy ogień spadł. Wrócił ostatnio i powiedział, że 

był to najlepszy rok w całym jego życiu w błogosławieństwie Pana. Miał 

więcej radości i prawdziwego zbawienia niż przez wszystkie 40 lat swojej 

posługi. Zeszła na niego moc Boża i zatoczył się jak pijany. Było tak, jak w 

dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr powiedział: „Nie są pijani, jak 

przypuszczacie, ale to jest to”. Mówił językami, co zostało zinterpretowane: 

„Przynieście wszystkie dziesięciny do spichlerza, aby było mięso w moim 

domu, i doświadczcie Mnie teraz, mówi Pan Zastępów, jeśli nie otworzę 

wam okien nieba i wyleję wam błogosławieństwo, że nie będzie dość 

miejsca, aby go przyjąć. I zgromię pożeracza ze względu na was, i nie 

zniszczy owocu waszej ziemi, ani wasza winnica nie zarzuci swego owocu 

przed upływem czasu, powiedział Pan Zastępów. " Mal. 3: 10-11. Ten 

cenny brat był tak głuchy, że nie mógł usłyszeć świadectwa, jeśli osoba ta 

nie była blisko niego; ale Pan otworzył mu uszy i teraz wszystko słyszy. 
  

* * *                            
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Cudowne uzdrowienia. 
  
  
Wielu miało uzdrowione oczy i odłożyło okulary. 

  
Człowiekowi, który był od dawna głuchy, natychmiast otworzono uszy. 

  
Młoda dama była bardzo poważnie dotknięta astmą. Próbował lekarzy od 

lat i nic nie mogli dla niej zrobić. Pan całkowicie ją uzdrowił. Cierpiała 

również na bolesne oczy, tak zaognione, że woda wypływająca z nich 

parzyła jej policzki. Pan też uzdrowił jej oczy. 
  
Na spotkaniu obozowym w zeszłym roku uzdrowienia przez chusteczki były 

wspaniałe. (Zob. Dzieje 19:12). Dziecko leżało chore na chorobę 

Brighta. Babcia modliła się o chusteczkę i położyła ją na dziecku, a ona 

wstała i od tamtej pory jest zdrowa. 
  

* * *                            

  

Mężczyzna miał złamaną szczękę i bał się, że umrze, zrobił swoją 

wolę. Kiedy modlono się o niego i położono na nim chusteczkę, został 

uzdrowiony. 
  

* * *                            

  
Zeszłego lata spotkanie obozowe trwało trzy miesiące. Nie było dnia, ale 

dwóch lub trzech dostało chrzest. Pewnej nocy tłum na zewnątrz odpiął 

zasłony przybytku i wrzucił kamienie. Msza ołtarz trwała. 

 
 

Przyszli reporterzy i zapisywali spotkania w gazetach, które, choć obliczone 

na przeciwstawianie się zebraniom, przyciągały tłumy do usłyszenia 

prawdy. 
  

* * *                            

  
Od czasu Pięćdziesiątnicy istnieje stała potężna moc. Święci modlili się za 

chorych, odwiedzali szpitale, biedną farmę, głosząc w więzieniu i na ulicach, 

ciągłą rundę pracy. Misja nigdy nie była zamknięta, z wyjątkiem spotkań 

obozowych, a spotkania po południu i wieczorami nigdy się nie kończyły. 
  
  

  

JAK INDIE OTRZYMAŁY PENTECOST. 
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Indie to dojrzałe pole. Około 1000 osób otrzymało już chrzest Duchem 

Świętym w tej ziemi. Krótko po dniu Pięćdziesiątnicy w Los Angeles, Pan 

ochrzcił i wezwał niektórych do Indii. 
  
Przybyli do Kalkuty na otwarcie sezonu zimowego. Misjonarze zwykle mają 

tam w tym czasie zgromadzenie. Organizowali spotkania dla pogłębienia 

Ducha i modlili się o chrzest Duchem Świętym. Nasi misjonarze modlili się, 

aby Pan otworzył im drzwi do głoszenia Ewangelii. Opatrzności słyszeli o 

tym spotkaniu. Poszli i znaleźli głodnych ludzi modlących się o 

przebudzenie. Nastąpiło przebudzenie, ale nastąpiło pewne niepowodzenie 

i modlili się, aby Bóg zakończył swoje dzieło. 
  
Na tym spotkaniu nasi misjonarze zostali zapytani, czy wiedzą cokolwiek o 

ruchu zielonoświątkowym w Los Angeles. Odpowiedzieli im: Tak, i że Bóg 

dał im błogosławieństwo, a Duch zstąpił na nich, aby mówić 

językami. Zostali zaproszeni do powrotu, a tej nocy brat mówił o wylaniu 

Ducha io tym, jak Bóg chciał, aby Jego służba była wypełniona Duchem. Na 

zakończenie pastor baptystów, pastor najstarszego kościoła baptystów w 

Kalkucie, zaproponował im zorganizowanie zebrań w swoim kościele. 

  

Pobyt w kościele baptystów. 
  
  
W następną niedzielę otworzyli zebrania w Kościele Baptystów i prawie 

wszyscy z drugiego spotkania przeszli w ciele i zakończyli swoje 

nabożeństwa, aby pozostać w kościele baptystów na chrzest Duchem 

Świętym. Praca trwała dwa miesiące, ludzie zostali zbawieni, uświęceni i 

prostowali swoje życie pod potężną ręką Boga. Wtedy Pan powierzył to 

jednemu, aby otworzył dom do pozostania. 

 
 

Wszyscy misjonarze mieli pracę pod ich kierunkiem w różnych częściach, 

tak jak w Indiach, ale Pan powierzył im, aby pozostali w Jerozolimie, dopóki 

nie zostaną obdarzeni mocą, i nie wracali, dopóki nie otrzymają chrztu. 
  
Jako pierwszy otrzymał kapitan armii brytyjskiej. Kilku żołnierzy również 

zostało, a potem otrzymało. Prawie wszyscy misjonarze zostali 

ochrzczeni. Kilku otrzymało wizje. Pewnego wieczoru dano wizję trzech 

złotych kotwic wchodzących przez okno, a tej samej nocy trzy dusze 

przyjęły swój chrzest. Inni mieli wizje, jak Pan kładł złote korony na głowy 

misjonarzy. 

  

Małe indyjskie dziewczynki chrzczone Duchem 
Świętym. 

https://www.azusabooks.org/papers.shtml


https://www.azusabooks.org/papers.shtml 

 

 

  
  
Jedna z misjonarek, która była kierownikiem rodzimej szkoły dla dziewcząt 

w Kalkucie, została ochrzczona. Bóg kontynuował jej pracę, kiedy ona 

przebywała. W jej szkole wybuchło przebudzenie i dziewczęta zaczęły się 

zadośćuczynić. Przychodzili i budzili ją rano, żeby wszystko naprawić. Gdy 

tylko przyjęła chrzest, moc spadła w jej szkole; iw krótkim czasie 45 zostało 

ochrzczonych Duchem Świętym i mówiących językami. Niektóre z nich były 

małymi, ciemnoskórymi dziewczynkami w wieku sześciu lub siedmiu 

lat. Jasnowłosy misjonarz, który przybył do Indii, aby uczyć tubylców, 

pewnego dnia odwiedził szkołę i zobaczył, jak spada moc, i uklękła, a małe 

ciemne ręce zostały złożone na jej głowę pod mocą Boga, aby mogła 

otrzymać Ducha Świętego 

  

Pańska droga upokorzenia. 
  
  
Brat Moorhead, który obecnie redaguje „Obłok Świadków na 

Pięćdziesiątnicę w Indiach”, był tym, który otrzymał tam swoją 

Pięćdziesiątnicę. Szukając, modlił się pewnej nocy, aby Pan upokorzył 

dumnych Europejczyków. Moc spadła na niego i upadł na podłogę. Potem 

moc przychodziła na niego tyle razy i rzucała go na podłogę, że powiedział, 

że ma ochotę zabrać głos, gdy tylko wejdzie na spotkanie. Prawie bał się 

usiąść. 

  

Otrzymywanie misji Armii Zbawienia. 
  
  
Następnie opiekunka Domu Ratunkowego Armii Zbawienia przyjęła swój 

chrzest i zabrała go do swojej szkoły do swoich bengalskich ocalonych 

wdów, a niektóre z nich otrzymały Ducha Świętego. Jeden z nich 

pozostawał pod władzą przez cały dzień, mówiąc językami i wysławiając 

Boga. Potem wybuchł w sierocińcu tej samej misji. Praca 

 
 

o przebudzeniu trwała, a oni wyznawali i poprawiali swoje życie, a niektórzy 

z nich przyjęli chrzest. 

  

Zesłanie Ducha Świętego w stacji Hill. 
  
  
Pan wysłał misjonarzy z powrotem do ich pracy z mocą Bożą na nich. Nasi 

misjonarze wraz z innymi udali się do Coonoor, stacji na wzgórzu, gdzie 

wielu misjonarzy zbiera się latem. Tam Bóg ochrzcił kilku misjonarzy i dał 

im cztery miesiące wielkiej modlitwy. Było wiele sprzeciwów wobec prawdy, 

ale wiele głodnych dusz, które wtedy się sprzeciwiały, od tego czasu szukało 
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Pana i wszystkie otrzymały chrzest. Ten sam dom, z którego napłynął tak 

wielki sprzeciw, zamienił się w tym roku w rezydencję. 

  

SETKI NATYWNYCH DZIEWCZYN 
OCHRZCZONYCH. 

  
  
Pięćdziesiątnica spadła w wielkiej mocy w dziele Panditty Ramabai w Mukti 

w Indiach. Siostra Ramabai napisała do misjonarzy zielonoświątkowców, 

kiedy po raz pierwszy udali się do Indii, prosząc ich, aby przyjechali i głosili 

tę prawdę w jej szkole, jeśli Pan prowadził, wysyłając im pieniądze, które 

mają nadejść. Ale zanim ktokolwiek przybył do Mukti, było około 400 

dziewcząt ochrzczonych Duchem i mówiących językami. Czasami nawet 

1000 modliło się w tym samym czasie, a moc można porównać tylko do 

ryku Niagary. Niektóre z miejscowych dziewcząt mówiły językami po 

angielsku, a przynajmniej jedna mówiła starożytnym sanskrytem, który 

siostra Ramabai rozumiała. Niektóre były często używane do nakładania 

rąk w celu uzdrawiania chorych. Mieli także interpretację języków. 
  

Moc spadła również w szkole chłopców brata Nortona , zaledwie kilka mil 

od Mukti, gdzie 65 chłopców zostało ochrzczonych Duchem, a wielu z nich 

miało interpretację. 
  
Na misji baptystycznej w Indiach były dwie dziewczynki, które zostały 

ochrzczone Duchem i mówiły językami w języku hindustańskim, języku dla 

nich nieznanym. Zabrano ich na rynek, gdzie gromadzą się wszyscy ludzie, 

i głosili z wielką mocą krzyż Chrystusa. W Bombaju, w szkole Church of 

England, przeszła przez nią dziewczyna mówiąca językami i prorokowała. 

  

Późny raport z Bombaju. 
 
 
  
  
Indie przestały być pionierskim polem poruszającym 

Pięćdziesiątnicę. Sześćdziesięciu misjonarzy zostaje ochrzczonych, a 15 

stowarzyszeń misyjnych ma świadków Pięćdziesiątnicy w 28 stacjach 

rozsianych po Pendżabie, prezydencji Bombaju, prowincjach Bengal i 

Madras, 

 
 

Dominium Północno-Zachodnie i Nizams. Tubylcy Indii, którzy otrzymali tę 

nagrodę, reprezentują różne rasy, pokolenia i języki. Alleluja! W 

następujących misjach są świadkowie: 
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Kościelne Towarzystwo Misyjne, 
  

Angielska Misja Baptystów, 
  

Amerykańska Misja Baptystów, 
  

Misja Mukti, 
  

Misja Peniel, 
  

Bracia Otwarte, 
  

Armia Zbawienia, 
  

Sojusz Skandynawski, 
  

Sojusz Chrześcijański i Misyjny, 
  

Amerykański prezbiterianin, 
  

Zagraniczna misjonarz kobiet, 
  

Misja Tybetańska, 
  

Poona i India Village, 
  

Misja Późnego Deszczu, 
  

Misja przemysłowa i ewangeliczna, 

  
W życiu tych, którzy otrzymali, następuje bardzo wyraźne pogłębienie. Bóg 

obdarza mocą prorokowania, chorzy zostają uzdrowieni, demony 

wypędzone, a święci domagają się więcej Boga, aby ozdobić oblubienicę. 
  
  

  

„WSZYSTKICH TYCH NIE MOŻNA 
ZAHIPNOTOWAĆ ” 

  
  
W Sunderland w Anglii, gdzie święto Pięćdziesiątnicy przypadało w tak 

błogosławiony sposób, tego lata odbyło się zgromadzenie. Niektórzy 

przybyli z Holandii, Włoch, Norwegii, Szkocji i Walii. Siostra Barratt napisała 

po powrocie do Norwegii i opublikowała w swoim norweskim artykule na 

temat konwencji. Powiedziała: 
  
„Kiedy patrzyłem na towarzystwo szkockich mężczyzn i kobiet, z siostrami 

i braćmi z Walii, którzy byli z Evanem Robertsem i wszystkimi z Anglii, nie 

mogłem nie zapomnieć, co mój drogi mąż tak często mówił, kiedy patrzył 

na czekający i modlący się bracia i siostry, i wiedzieli, co świat - gazety i 
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wszyscy chrześcijanie - powiedział o nich: „Ale to wszystko nie może być 

zahipnotyzowane, ani fałszywe, ani szalone”. 
  

„Zebraliśmy się tutaj w zakrystii kościelnej ustanowionej i więcej mówienia 

językami, śmiechu i radosnych pieśni, jakich nie słyszeliśmy w Christianii. 

Jeden temat 

 
 

brzmiało: „Jezus uwielbiony przez Ducha Świętego ”. 

  
Znaczną część spotkań spędzaliśmy na kolanach, modląc się, śpiewając lub 

w ciszy, modląc się do Baranka Bożego, którego krew była tak cenna w 

świetle Ducha i doświadczyliśmy, że całkowicie nas oczyściła. Wielu 

wystąpiło i świadczyło, jak Bóg ich uzdrowił, gdy spadł na nich ogień, a 

teraz są całkiem silni i zdrowi. ” 
  
  
  
Ojciec Doney został wprowadzony do chrztu Duchem Świętym w Kanadzie 

dwa lata przed tym, jak otrzymaliśmy go w Los Angeles. Bóg objawił mu 

także rychłe przyjście Pana. Wstawał o 3 nad ranem, aby mieć czas na 

modlitwę przed pójściem do pracy w polu, modląc się o pracę Boga we 

wszystkich krajach. Często słyszeli, jak mówił językami na polu. Nie 

rozumieli tego, ale powiedział, że Duch Święty przejął kontrolę nad jego 

ustami i przemówił za siebie. Był bardzo zainteresowany, kiedy usłyszał o 

Pięćdziesiątnicy w Los Angeles i wysłał pieniądze, aby pomóc w publikacji 

wiary apostolskiej. Odmówił sobie pociech, których mógł ofiarować dziełu 

Pana. Rósł w mocy Ducha, aż Jezus wziął go do Siebie. 
  
  
  
Bóg stara się pozyskać ludzi, którym może zaufać, aby ofiarowali im swoje 

wspaniałe dary. O, umiłowani, nasz Chrystus chce w tych ostatecznych 

dniach wylać na wszystkie ciała potężną moc Bożą, abyśmy mogli 

powiedzieć umarłym: „Powstańcie”, a trędowatemu: „Bądźcie czyści”. Ta 

Ewangelia należy do nas tak samo, jak do uczniów. Chociaż jak dotąd nie 

otrzymaliśmy w pełni żadnego z darów w tym ruchu, to jednak walczymy 

o wiarę raz przekazaną świętym. Bóg chce, abyśmy dotarli tam, gdzie 

wierzymy Bogu, i wykonali dzieła, które On przeznaczył, a powinniśmy 

wykonać. Od czasu Pięćdziesiątnicy istniała taka moc uzdrawiania chorych, 

wypędzania diabłów, moc prorokowania i moc mówienia językami i 

interpretowania. Jesteśmy daleko do tego, gdzie byliśmy w starych liniach 

i dziękujemy za to Bogu. Jeśli Jezus zwleka, będziemy mieć wiarę z 

dawnych czasów. Chwalcie Jego drogocenne imię. A kiedy to osiągniemy, 

będziemy mieli wszystko wspólne, tak jak oni. Trzymamy się standardu, aż 

dotrzemy do tego miejsca. 
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Ten błogosławiony chrzest Duchem Świętym tak działa na ciele, że pozostawia 

najbardziej niebiański wyraz twarzy, kiedy duch ucieka, by być z 

Jezusem. Mężczyzna w Portland, który został wybawiony z grzechu, dokonał 

restytucji i otrzymał Ducha Świętego, odszedł z tego życia, aby być z 

Chrystusem. Moc Boża spadła na salony przedsiębiorcze. Duch Święty śpiewał 

i przemawiał, gdy gromadzili się tam święci. Najpiękniejszą częścią był słodki 

uśmiech na twarzy naszego zmarłego brata. Pan poruszył niektóre serca i byli 

przekonani o mocy Bożej poprzez śmierć tego człowieka. W Afryce niektórzy z 

naszych zielonoświątkowych misjonarzy oddali życie za 

 
 

Gospel i siostra Farrow, która wróciła, opowiedzieli nam, jak ich twarze 

jaśniały niebiańskim światłem. Tubylcy nigdy nie widzieli czegoś 

podobnego. 
  
  
  
W misjach wiary apostolskiej przy 215 Locust avenue, San Francisco, 29 

Third Street, San Jose i Santa Rosa, Cal. Pan wylewa Swojego Ducha w 

cenny sposób. Także w Minneapolis i St. Paul w Minn. Adresy tych dwóch 

ostatnich misji to East Franklin i Fifteenth Avenue, trzecie piętro, 

Minneapolis oraz Seventh and Jackson Streets, trzecie piętro, St. 

Paul. Misje Minneapolis i St. Paul mają błogosławiony mały papier 

zatytułowany „Pięćdziesiątnica w miastach bliźniaczych ”. 
  
  
  
Niech wszystkie cenne misje zielonoświątkowe trzymają się nisko u stóp 

naszego Mistrza. Niektórzy utracili tę błogosławioną topiącą moc Ducha i tę 

doskonałą miłość i jedność. Czemu? Ponieważ ten łagodny Gołębica, Duch 

Święty, był zasmucony. Bóg tak cudownie pobłogosławił nas, dając nam to 

światło, chodźmy w całym świetle i nie idźmy na kompromis w tej Ewangelii 

ani nie wchodźmy na drogę Ducha Świętego. Jeśli nie docenimy tego i nie 

oddamy Bogu chwały, On przyjdzie do nas szybko i usunie świecznik ze 

swego miejsca. On da ją poganom lub ludziom, którzy to docenią. 
  
  
  
Uczniowie nie tylko zostali uświęceni, ale otrzymali w pewnej mierze Ducha 

Świętego przed Pięćdziesiątnicą, ponieważ Jezus tchnął na nich i 

powiedział: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. Wiemy, że musieli zostać 

uświęceni, ponieważ Duch podąża tylko za krwią. Serce musi być czyste, 

zanim Duch będzie mógł posiąść Swoją świątynię i otrzymać moc z 

wysoka. Nie jest dziełem Ducha spalanie odziedziczonego grzechu i 

cielesności. Duch Święty nie jest naszym Zbawicielem. Ale to Krew Jezusa 

oczyszcza z wszelkiego grzechu. Uczniowie zostali oczyszczeni z grzechu i 

siedzieli, czekając, aż Duch Święty przyszedł jako rwący, potężny 
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wiatr. Pięćdziesiątnica nie ma na celu uczynienia nas świętymi. Musimy być 

święci przez krew, zanim będziemy mogli wejść do Miejsca Najświętszego, 

które reprezentuje chrzest Duchem Świętym. 
  
  
  
Chociaż ta Ewangelia jest darmowa, Duch Boży powie tym, którzy mają 

pieniądze, aby swobodnie przeznaczyli ją na pomoc w pokryciu 

wydatków. Jeśli zamkną swoje serca, wychudzą się w swoich duszach. 
  
  
  
Pan nie chce, abyśmy myśleli, że musimy długo czekać na Ducha Świętego 

(bo dzień Pięćdziesiątnicy nadszedł w pełni). Alleluja! W tej samej 

sekundzie, w której możesz sięgnąć wiarą i dotknąć baterii nieba , Pan 

ochrzci cię Duchem Świętym i ogniem. 
 

 
 
 

Strona 4 
  
  

WIARA APOSTOLSKA 
  
  
  
  
  

WSPANIAŁE UZDROWIENIE PANI. GAYLORD I 
DZIECKO. 

  
  
Kilka miesięcy temu wyruszyliśmy z Chicago do Portland. Trzy dni przed 

wyjazdem nie wiedzieliśmy, że przyjedziemy, ale sprzedaliśmy wszystko i 

zaczęliśmy, a teraz wiemy, że Pan nas prowadził. Moja żona była inwalidką 

od trzech lat, a lekarze powiedzieli, że będzie musiała przejść 

operację. Pewnego dnia spotkałem jednego z lekarzy na ulicy i powiedział, 

że nie ma dla niej żadnej nadziei, a jedyną rzeczą, która mogłaby ją 

wyleczyć, była operacja. Powiedziałem mu, że w ogóle nie będzie 

operowana, a on powiedział: „To jest głupota, bo nie ma sposobu, żeby 

kiedykolwiek została wyleczona”. Ledwie była w stanie przejść dwie 

przecznice lub wykonać jakąkolwiek pracę. 
  
Kiedy dotarliśmy do Portland, żona kilka razy jechała na misję 

samochodami ulicznymi, a ja zabroniłem jej więcej jechać. Oczywiście, 

diabeł włożył to we mnie. Powiedziała, że dobrze, gdybym nie chciał, żeby 

odeszła, nie poszłaby. 
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Pewnego niedzielnego poranka namówiła mnie, abym poszedł, a ja w końcu 

poddałem się i poszedłem z nią na misję tej nocy. Siostra Crawford głosiła 

kazania i nigdy nie słyszałem, jak błagała ludzi, którzy chcieli być 

uzdrowieni, aby się o nich modlili, tak jak wtedy. W ogóle nie miałem wiary, 

ale zwróciłem się do żony i powiedziałem z pogardą: „Cóż, jeśli cię 

uzdrowią, uwierzę”. Odpowiedziała, że nie jest wystarczająco dobra, aby 

zostać uzdrowiona. Ale powiedziałem: „Mówią, że grzeszników można 

uzdrowić”. Moja żona rozmawiała wtedy z matką i zadzwoniła do siostry 

Crawford, aby się za nią modlić. A gdy się za nią modliła, otrzymała chrzest 

Duchem Świętym. Nigdy go nie szukała. Po prostu siedziałem tam ze 

zdumieniem. Wiedziałem, chociaż byłem niewierzący, że Bóg coś dla niej 

zrobił. Skakała i mówiła językami przez około godzinę i 

tłumaczyła. Wiedziałem, że sama nie może tego zrobić. 
  
Zostałem tak skazany, kiedy mówiła językami, że się załamałem i nie 

mogłem usiąść. Zacząłem płakać i nie mogłem temu zaradzić, wstałem z 

miejsca i powiedziałem, że przyjąłem Chrystusa i będę Mu służył przez 

resztę moich dni. 
  
Kiedy wyruszyliśmy do domu, moja żona powiedziała, że chce iść do 

domu. To było jakieś dwie mile, a ona szła do domu, kiedy wcześniej nie 

mogła przejść dwóch przecznic bez ranienia siebie. Potem była w stanie 

pracować i chodziliśmy na spotkania. 

 
 

Uzdrowienie naszego dziecka. 
  
  
Pan skazał mnie za związki i porzuciłem dobrą pracę. Kiedy byłem bez pracy 

i brakowało nam jedzenia. Nikt tego nie wiedział. Diabeł mnie skusił i 

związek zaproponował mi pracę, przyjąłem ją i zamierzałem ją przyjąć, ale 

przekonałem się o tym i wróciłem do domu, nie biorąc jej. Byłam prawie 

gotowa do wycofania się, a moje dziecko zachorowało i leżało przez pięć 

dni. 
  
W końcu wezwaliśmy lekarza, który powiedział, że ma zapalenie płuc i oba 

płuca są wypełnione i nie może dać nam żadnej nadziei - że sprawa zaszła 

za daleko. Odszedł, zostawiając lekarstwo, a gdy tak siedziałem, wydawało 

się, że Bóg przemówił do mnie i pokazał mi, że to moja ostatnia 

szansa. Musiałem być gotów wycierpieć dla Niego wszystko i uwierzyć w 

dziecko, inaczej umrze. Leżała na łóżku jak śmierć i nikogo nie zauważyła. 
  
Chwyciłem kapelusz i wybiegłem z domu, nie zatrzymując się, by nikomu 

powiedzieć, dokąd idę. Pobiegłem do brata Bourcey i po drodze modliłem 

się, prosząc Boga o wybaczenie. Poprosiłem brata, aby przyszedł i pomodlił 

się. Powiedział, że to zrobi i właśnie szedł do telefonu, żeby zadzwonić do 
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innego brata, kiedy brat wszedł. Miałem doskonałą wiarę w dziecko. To 

musiał być Bóg, który mi go dał. 
  
Kiedy weszliśmy, leżała na kolanach mojej żony, czytali Biblię i modlili się, 

a kiedy się modlili, dziecko usiadło i poprosiło o buty. A 30 minut później 

siedziała i jadła z nami obiad. Nie jadła wcześniej przez pięć dni. To było 

jak powstanie z martwych. 
  
Pan pokazał mi, że jej choroba została sprowadzona, aby mnie zbawić; bo 

gdyby nie to, wróciłbym do świata. To był Jego sposób, aby pokazać mi, że 

nie mogę żartować z Bogiem. Zabrałem ją na spotkanie w następną 

niedzielę i złożyłem świadectwo o jej uzdrowieniu. Nic dziwnego, że służę 

Bogu, skoro On tak wiele dla mnie zrobił. 
  

Archie P. Gaylord, Portland, Or. Troska o misję wiary apostolskiej. 
  
  
  
  

JAK CHIŃSKA DZIEWCZYNA OTRZYMAŁA 
WIECZÓR WIELKANOCNY 

  
 
 
  
  
  
Niedawno Bóg dał Pięćdziesiątnicę młodej Chinki ze szkoły dla dziewcząt w 

Kantonie. Dyrektor szkoły pozwolił jej mieć dwa egzemplarze „Prawd 

zielonoświątkowych” opublikowanych w Hongkongu w języku 

chińskim. Mając je, kopiowała wszystko, co mogła 

 
 

o tym, jak otrzymać Pięćdziesiątnicę. Jej przyjaciele i rodzice byli bardzo 

przeciwni jej poszukiwaniom, ale modliła się dużo i miała moc Bożą nad nią 

przez jedenaście dni. 
  
Pewnego popołudnia szkoła miała wakacje dla dziewcząt i wykład na temat 

„Poprawy dziewcząt”. Ta droga dziewczyna, imieniem Lam Yik Van, mówi, 

że usłyszała głos mówiący: „Ulepszanie tego świata z pewnością 

zostanie zniszczone, ale poprawa duszy będzie wieczna” - jej 

doświadczenie jest opisane w liście do misjonarza. „Zdecydowałem się 

pójść do mojego pokoju i modlić się od 13 do 5, kiedy to zrobiłem, cały 

pokój się zatrząsł i usłyszałem głos mówiący:„ Idź na tył ogrodu, gdzie 

możesz się modlić i nie przeszkadzaj. Poszedłem, a Bóg dał mi wizję nieba 

i piekła, zjadłem z Drzewa Życia i piłem Wodę Żywą. 
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„Mój język mówił innym językiem. Byłem niezwykle szczęśliwy. 

Powiedziałem naszemu Ojcu, że chcę chrztu Duchem Świętym, jeśli cały 

świat mnie nienawidzi. A Bóg powiedział:„ Jehowa jest z tobą ”, co bardzo 

mnie pocieszyło. 
  
„Przed moim chrztem Bóg przekazywał mi codziennie teksty, które 

dodawały mi otuchy i dodawały siły w modlitwie. Wcześniej szukałem 

rzeczy z tego świata, teraz szukam rzeczy z góry. Wcześniej grzeszyłem i 

modliłem się, a Bóg nie słuchał moich modlitw; ale teraz głos moich modlitw 

sięga przed tron. Wcześniej czytałem słowa; teraz szukam Bożych obietnic 

i nauk Biblii. Bardzo pomaga mi moc Ducha Świętego. 
  
„Jestem odnowiony i odrodzony przez Ducha Świętego Boga, stając się 

żywą istotą. Wcześniej, chociaż nazywano mnie chrześcijaninem, kochałem 

bogactwa, sławę i ten świat, ale teraz oddaję Bogu moje ciało i duszę. 

Porzucając rzeczy tego świata, idę się modlić. 
  

„Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują dla Jego imienia i cierpią za Niego; 

i pragnę, aby wszyscy żarliwie się za mnie modlili. Powiedz im, aby 

przeczytali 2 Kor. 7: 20-22”. 
  
  

  

RELIGIA W DOMU. 
  
  
  
  
Nie musisz czytać dużej ilości Słowa, aby otrzymać błogosławieństwo; Pan 

może sprawić, że jedno słowo będzie głosić całe kazanie. Rzuciłem się 

pewnego dnia na łóżko tak zmęczony, że poprosiłem Pana, aby dał mi 

werset, a On powiedział: „Jestem Chlebem Życia”. Przez prawie godzinę 

ucztowałem tym wersetem. Co to jest chleb? To daje ci siłę, jest to kostura 

życia. Jezus jest dla mnie wszystkim. 
  

Kiedy jesteś w pracy, poproś Boga, aby dał ci werset Pisma Świętego i weź 

ten, który ci daje. Możesz powiedzieć: „Właśnie o tym pomyślałem”. Cóż, 

jeśli tylko 

 
 

pomyśl o jednym, a potem chwal Go za to, że pozwolił ci o tym 

myśleć. Pozwól Mu się nim karmić podczas pracy. 
  

* * *                            

  
Słuchajcie i słuchajcie głosu Pana w domu. On nie przychodzi i nie każe ci 

najpierw zrobić czegoś wielkiego. Może ci powiedzieć, żebyś poszedł, padł 
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na kolana i się pomodlił. Być może odpowiesz: „Chcę najpierw umyć 

naczynia”. Może wezwać cię do zrobienia jakiejś prostej rzeczy, a ty możesz 

powiedzieć: „Och, właśnie to sobie wyobraziłem”. O, drodzy, 

posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Schodzisz do ołtarza i mówisz: „Pójdę 

tam, gdzie chcesz, żebym poszedł”. Następnego ranka może powiedzieć: 

„Idź do komory i módl się”. Jeśli z radością będziesz posłuszny drobnym 

dotknięciom i sugestiom Ducha, jak On cię poprowadzi. 
  
To najsłodsza rzecz, jaką wszyscy mamy w winnicy. Jakaś mała matka 

zajmuje się swoją pracą, modląc się, aby Bóg pobłogosławił finansową 

część pracy, uzdrowił chorych lub pobłogosławił w jakiejś części pola 

misyjnego. Bóg szanuje tego członka ciała. 
  

* * *                            

  
Niektórzy przyszli do nas i powiedzieli: „Mój mąż nie pozwoli mi przyjść na 

spotkanie. Co mam zrobić?” Módl się. Bóg spełni pragnienie twego serca, 

jeśli masz upodobanie w Panu. Nie używaj języka i nie mów: „Idę w 

jakikolwiek sposób”. Używaj go tylko w modlitwie. Nie ma na świecie nic, 

co mogłoby przekonać twoją rodzinę i poruszyć uprzedzenia, tak jak 

rzetelna i prosta praca i życie zgodnie z tą religią w domu. Bądź czysty i 

schludny i dostarczaj mężowi posiłki na czas. W niedzielę jadłam duży 

obiad, ale kiedy mój mąż zainteresował się pracą zielonoświątkowców, 

powiedział: „Och, wszystko będzie na kolację, po prostu zjemy mały lunch 

i pojedziemy na misję ”. 
  
  

  

JAK WIECZÓR PRZYSZEDŁ DO CHIN 
  
  
  
  
  

Pięćdziesiątnica spadła na drogich Chińczyków 
- chwała Bogu. 

 
 
  
  
Około rok temu misjonarze z Karoliny Północnej udali się do Makau w 

Chinach i w wyniku ich pracy ochrzczono dziewięciu misjonarzy 

Chrześcijańskiego Przymierza i wielu chińskich chrześcijan - łącznie około 

100. 
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Następnie Pan wysłał misjonarzy zielonoświątkowców z Los Angeles, którzy 

byli w Indiach, do Hongkongu w Chinach. I otworzył drogę tego samego 

dnia, w którym przybyli, aby mogli odbywać spotkania w kościele 

misyjnym. Spotkania trwały co wieczór przez kilka tygodni. Wybuchło 

przebudzenie, a Chińczycy zaczęli naprawiać szkody i być naprawdę 

zbawieni. 
  
Tłumacz zaczął dokonywać zadośćuczynienia i prostować swoje życie od 

dawna. Pewnego dnia przyszedł do misjonarzy i powiedział im, że boi się, 

że jeśli przyjmie tę prawdę, jego żona go opuści. Kazali mu. „Szukajcie 

najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości”, a Bóg da mu swoją 

żonę. Szukał i był pierwszym człowiekiem, który przyjął chrzest. Potem 

jego żona przyjęła chrzest. Wtedy ich trzej synowie zostali zbawieni, a ich 

dwie córki przyjęły chrzest, a inni krewni przyjęli prawdę. 

  

W Hongkongu 25 przyjęli chrzest. 
  
  
Nastąpiła Pięćdziesiątnica i 25 zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Bóg 

ochrzcił drukarza i chińskiego uczonego. I Pan dał bratu z Makau, że 

powinni mieć chiński dokument, który wyślą w głąb Chin, aby zanieść tę 

prawdę. Przyjechał do Hongkongu, aby skłonić chińskich chrześcijan do 

zajęcia się tą sprawą. I Bóg rzucił to na brata Mocka, chińskiego uczonego 

i drukarkę. Nigdy nie przegapili żadnego problemu. Jest publikowany 

bezpłatnie. Wysyłają to do każdego misjonarza w Chinach. Proszą o to w 

Chinach. W prowincji w północno-zachodnich Chinach otrzymali 

wiadomość, że misjonarze tej prowincji starają się o chrzest. 
  

Jedno dziecko w wieku zaledwie 14 lat jest błogosławione przez 

Boga. Przekazuje wiadomości z Pisma Świętego w języku chińskim pod 

mocą Ducha. 
  
Dwie siostry przybyły z południa i zabrały Pięćdziesiątnicę do 

Kantonu. Jedna misjonarz przyjęła tam chrzest i dwa razy dziennie głosiła 

na ulicach, także w domu Chińczykom. Chiny to dojrzałe pole. 
  
Kiedy misjonarze opuścili Hongkong, Chińczycy powiedzieli: „Wszyscy 

jesteśmy takimi małymi owieczkami, wyślij nam kilka owiec”. Wynajęli łódź 

i cały tłum odprowadzał ich na łódź. Ostatnimi śpiewanymi przez nich 

pieśniami były: „Moja dusza zwycięży krwią Baranka” i „Bóg z wami ”. 

  

Chiński brat pisze o zarazie. 
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„W Hongkongu szaleje zaraza, ale nadproże i dwa boczne słupki naszych 

drzwi są pokryte krwią Baranka. Wj 12:23 Jak dotąd nikt z nas nie miał 

 
 

złapał zarazę, ani jednej duszy, ale spójrz proszę na Deut. 7:15. Niech Pan 

się zmiłuje. Całkowita liczba zachorowań na dżumę wynosiła tu blisko tysiąc 

i wszystkie były śmiertelne, z wyjątkiem około 50. Nikt z nas się nie 

boi. Chwalmy Pana. Psa. 91: 7. ” 
  
  
  
Grupa chińskich świętych w Hongkongu modliła się w domu misjonarzy, 

kiedy nagle wstali, wybiegli z drzwi i spojrzeli w niebo, radośnie wielbiąc 

Boga. Powiedzieli, że widzieli całe niebo pełne aniołów. 
  
  
  
Święci spodziewają się, że wkrótce w Portland powstanie Szkoła Wiary dla 

dzieci z nauczycielami ochrzczonymi Duchem Świętym. Jest to potrzebne, 

aby dzieci zostały uratowane. 
  
  
  
Święci w Portland nie płacą rachunków za lekarzy. Z tego powodu mogą 

wspierać Ewangelię i wysyłać misjonarzom dużo pieniędzy. Następnie 

ubierają się i mieszkają w swoich domach tak prosto, że mogą wysyłać 

pieniądze na ewangelizację świata. 
  
  
  

Jeśli należysz do Boga, kroczysz śladami Jezusa. Nie możesz formułować 

swoich opinii i mówić, w co wierzysz, a w co nie. Musisz przyjąć 

Słowo. Będziemy sądzeni według starej Księgi. 
  
  
  
„Bądźcie więc trzeźwi i czuwajcie na modlitwę, gdyż wkrótce przyjdę”. To 

była wiadomość przekazana w nieznanym języku. Nakazuje nam czuwać, 

bo nadciągają złe dni. 
  
  
  
Jezus ma wiele imion. Niektóre z Jego imion w Starym Testamencie to 

„Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Ale 

jego nowe imię to Jezus Chrystus. Jezus oznacza Zbawiciela, a Chrystus 

oznacza Pomazańca. Obiecał zwycięzcom, że wypisze na nich swoje nowe 

imię. 
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Pan dał komuś wizję dwóch koron. Jeden był o wiele piękniejszy od 

drugiego. Zapytała: „Dlaczego ten jeden ma tak wiele klejnotów, a drugi 

tak prosty?” Odpowiedź brzmiała: „Ponieważ jest to dla kogoś, kto tyle 

wycierpiał dla Jezusa. 
  
  
  

Bóg chce, abyśmy złożyli naszą ofiarę na ołtarzu i pozostawili ją 

tam. Niektórzy zejdą z krzyża. Niektórzy nie umrą. Ale Jezus wisiał na 

krzyżu, aż umarł. 

 
 

Jeśli chcesz być zwycięzcą, musisz przynieść swój dar na ołtarz, co oznacza, 

że twoje ciało jest żywą ofiarą, i zostaw je tam i być wiernym aż do śmierci 
  
  
  
Jeśli w twoim życiu jest coś, co przeszkadza woli Bożej, nie mów, że jest to 

zbyt wielkie dla Boga, aby to wywłaszczyć, ale powiedz, że Bóg jest większy 

niż wszyscy wrogowie w kraju i że go wypędzi. Wiele znaczy zabicie 

wszystkich narodów i pięciu królów oraz wymarcie dla świata, ale 

pamiętajcie, że Bóg stoi z tyłu z Swoją potężną mocą, która umożliwia wam 

zrobienie wszystkiego, czego wymaga. 
  
  
  
Szukając chrztu Duchem Świętym, oderwij wzrok od każdego, od 

fałszywych, którzy wydają się nie żyć tym zbawieniem, spójrz na głowę 

każdego i zobacz tylko Chrystusa Bożego. Jest w Nim taka chwała, 

błogosławieństwo, cześć i moc. On jest wszystkim, czego chcemy. 
  
  
  
Kiedy słyszymy głos Pana i On nakłada brzemię na nasze serca, aby 

otrzymać więcej od Boga, powinniśmy się spieszyć, aby otrzymać to, co 

Pan ma dla nas. Jeśli zaczekasz, ktoś zasieje w twoim sercu wątpliwość, a 

pozbycie się jej może zająć miesiąc. Niektórzy nigdy go nie otrzymają, 

ponieważ w ich sercach zasiano ciernie, które duszą Słowo. 
  
  
  
Och, chwała, miłość i moc, która przychodzi do twojego serca, kiedy Trzecia 

Osoba Trójcy, Duch Święty, przychodzi, przemawiając językiem 

niezrozumiałym dla ciebie. Często Bóg da ci interpretację, ale jeśli nie, po 

prostu pamiętaj, że Bóg wie, co mówisz, a On poda ci interpretację w swoim 

odpowiednim czasie. „Kto mówi nieznanym językiem, mówi do Boga. 
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Jezus przychodzi w chmurach po swoją oblubienicę. I Thess. 4: 16-17. Nie 

przechodzą przez ucisk, ale zostaną uniesieni w powietrze na ucztę weselną 

Baranka. Gdy tylko oblubienica jest gotowa, Jezus nadchodzi. Ojciec zna 

wyznaczony dzień. Musimy się spieszyć z oliwą w naszych naczyniach z 

naszymi lampami, którym jest Duch Święty, bo jeśli nie będziemy gotowi, 

drzwi zostaną zamknięte. 
  
  
  
Duch Święty przyszedł, aby zamieszkać w sercach ludzi na ziemi, w sercach 

zbawionych i uświęconych. Zstąpił, aby zjednoczyć naszą osobowość z 

Bogiem nieba. Och, umiłowani, kiedy otrzymacie Ducha Świętego w swoim 

sercu, wtedy wasza osobowość jest zjednoczona z Bogiem. On może wziąć 

twój język, twoją rękę i każdą część twojego ciała i użyć tego dla swojej 

chwały. 

  
 
 

Jezus obiecał zwycięzcom, że powinniśmy z Nim królować. Będziemy 

królować z Chrystusem przez tysiąc lat. Obj. 20: 4. Teraz królujemy w 

naszym duchu, ale wrócimy z Chrystusem na białych koniach, kiedy On 

wrzuci bestię i fałszywego proroka do jeziora ognia. Będziemy jego królową 

i poślubimy Króla królów. Wtedy zbawienie pokryje ziemię, tak jak wody 

zalewają morze. Lew i niedźwiedź będą się paść razem, a nic nie zaszkodzi 

ani nie zniszczy na całej mojej świętej górze - wyrocznia Pana. Jezus ma 

zamiar odkupić ziemię Bogu, tak jak wyszła z Jego ręki. „Bo musi królować, 

aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy ”. 
  
  

  

Zielone Świątki w Indianapoli. 
  
  
Co najmniej 200 dusz przyjęło chrzest Duchem Świętym w Indianapolis w 

zeszłym roku. Brat G. Haywood, 944 North Bismarck Street, opowiada, jak 

przyjął chrzest: 
  
„Tej nocy padał śnieg i padał deszcz, a pogoda stała się zimna i 

nieprzyjemna, ale byłem zdeterminowany i przybyłem na małą misję, aby 

znaleźć grupę świętych siedzących w grupach i czytających cenne Słowo. 

Po kazaniu skłoniłem się przed ołtarzem zdecydowany załatwić to raz na 

zawsze. Po około 15 minutach zajaśniało wokół mnie światło i upadłem na 

podłogę, a kiedy próbowałem wstać, stwierdziłem, że jestem bezradny. 

Nikogo nie widziałem. Kiedy szedłem mówić, mój język było poza moją 

kontrolą i wiedziałem, że przyszedł Pocieszyciel. Alleluja - próbowałem 

powiedzieć: „Co to jest?”. ale nie mógł, ze względu na strumień łacińskich 
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słów, które były łatwo rozpoznawane. To już nie ja mówiłem, ale Duch Boży, 

który był we mnie. Nagle moja mowa została zmieniona, a niemieckie słowa 

wypłynęły z moich ust. Byłem cudownie pobłogosławiony . 
  

  
„W międzyczasie moja żona i przyjaciółka dostali się pod władzę, a moja 

siostra, która klęczała przy ołtarzu, również otrzymała obietnicę 

Ojca. Poszedłem do żony, ale nie potrafiłem mówić po angielsku; jednakże 

Pan pozwolił mi powiedzieć: „Ida, chodź ze mną”. I przyjęła chrzest i swoją 

przyjaciółkę. Chwaliliśmy i wywyższaliśmy Boga przez całą drogę do 

domu. Alleluja. Jezus nadal trwa i trzyma nas pod Swoją cenną 

Krwią. Czasami unosi mnie zachwyt Jego miłości. Mój drogi towarzysz jest 

tak cudownie pobłogosławiony Duchem. ” 
  
  
  
Otrzymanie Pocieszyciela jest rzeczą błogosławioną. Och, to taki delikatny 

gołąb. Kiedy przychodzi do twojego serca, powiększa Jezusa. Daje wam 

nową pieśń i jesteście zjednoczeni z chórem w niebie, śpiewającym: „Godny 

jest Baranek”. 

  
 
 

Podczas gdy pozostajesz biedny i malutki we własnych oczach, Bóg cię 

wykorzystuje i wywyższa; ale kiedy staniesz się jakimś wielkim 

Nabuchodonozorem, wtedy Bóg każe ci jeść trawę jak wół, aż nauczysz się 

chwalić Boga. Trzymaj mało, a Bóg cię użyje. 
  
  
  
Droga siostra z Włoch pojechała do Anglii i tam przyjęła błogosławiony 

chrzest Duchem Świętym. Ona świadczy w mocy Ducha. Nie szukała 

języków ani cudów, ale Pan ją ochrzcił jak w dzień Pięćdziesiątnicy. 
  
  
  
Kiedy jesteś uświęcony, jesteś zepsuty dla tego świata. Blednie w twoim 

widoku. To jest 
  
Jezu teraz, rano, w południe i w nocy. Pasuje do każdej małej niszy w 
Twoim życiu. 
  
Chrystus się wprowadził i teraz mieszka w tobie. 
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