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Dzisiaj rano odczuwam prowadzenie, aby znowu rozpocząć nową serię z kazań
brata Branhama i jak dobrze wiecie, kiedy zaczniemy rozpatrywać jedno z jego kazań,
zazwyczaj zabiera nam to kilka lat, aby je zakończyć. Otóż, to szczególne kazanie jest
tak przepełnione cudownymi myślami dotyczącymi naszego wzajemnego stosunku z
Ojcem, że może to zabrać nam wiele czasu, by podjąć się każdej z tych myśli i
przebierać je od 1 Mojżeszowej aż do Objawienia. A skoro brat Branham zajął zarówno
dopołudnie jak i popołudnie do wygłoszenia tego kazania, może nam to potrwać aż do
odejścia Oblubienicy do domu, nim uda nam się przebrnąć przez jego kazanie, a myślę
że jest dłuższe niż 6 godzin.
Więc na początek przeczytajmy jego wstępną wypowiedź w tym kazaniu:
„Mówione Słowo Jest Oryginalnym nasieniem” 62-0318M p 1: Dziękuję ci, bracie
Neville. Czy będziesz usługiwał do chrztu podczas przerwy południowej? Dzień dobry,
przyjaciele. Jestem tak szczęśliwy, że tu mogę być. Dzisiaj rano rozpoczynamy trochę
wcześniej. Jest mi zawsze przykro, kiedy widzę, że nie mamy odpowiedniego
pomieszczenia, aby usadowić wszystkich ludzi, a jestem sobie świadomy tego, że
niełatwo wam będzie stać. Ogłosiłem, że właśnie dzisiaj do południa będę potrzebował
wiele czasu. Uważam więc, że będzie to bardzo grzeczne, kiedy w trakcie usługi ktoś z
siedzących zrobi miejsce stojącemu i pozwoli mu choć trochę odpocząć, a jeżeli ktoś
odczuje potrzebę, by wyjść na pole i przez chwilę pospacerować, pamiętajcie, ze względu
na długą usługę będzie to najzupełniej uzasadnione. Potem możecie się znowu
wymienić.
Obecnie oni… wiemy, że mają tutaj w programie przebudowę i powiększenie tej
kaplicy, aby mieć pomieszczenie z wystarczającą ilością miejsc siedzących. Sądzę, że ta
kaplica pomieści najwyżej 250 do 300 ludzi, lecz w chwili obecnej znajduje się tu być
może o sto ludzi więcej. A więc… Kiedy przychodzę tutaj, oglądam ludzi, którzy jeżdżą
tam i z powrotem, nie mogąc znaleźć miejsca, by w pobliżu zaparkować, a kiedy tu
wreszcie przyjdą, widzą przepełnione hale i pełno ludzi stojących pod ścianami itd., a
także pełne podium, więc odchodzą stąd. A pragnę, by wszyscy słuchali poselstwa
Pańskiego, kiedy je chcę przynieść.
Chociaż jeszcze nie doszliśmy do początkowej modlitwy i samego poselstwa, jest tu
kilka myśli, którym chciałbym się przyjrzeć dziś rano.
Teraz chciałbym rozpatrzyć tą myśl, gdzie Br.Branham mówi: „pragnę, by
wszyscy słuchali poselstwa Pańskiego, kiedy je chcę przynieść.
Otóż, są to dwie myśli, które tworzą to zadanie:
1. on powiedział: „pragnę, by wszyscy słuchali poselstwa Pańskiego
2. on powiedział: „kiedy je chcę przynieść”.
Zauważcie więc, że pragnieniem brata Branhama było przynieść to Poselstwo, jak
ON go nauczał, do wszystkich. Zatem, aby to wypełnić, musimy uczyć tego tak, jak on
nas nauczał. Myślę, że dzisiaj jest na świecie więcej niż dwa miliony ludzi, którzy

twierdzą, że wierzą temu Poselstwu, ale jeśli zapytacie tych dwóch milionów, czym
Poselstwo jest, zaledwie garść ludzi odpowie, czym Ono jest. Dlaczego? Ponieważ
poselstwo nie jest nauczane w zborach tak, jak powinno być. Było prorokowane, że taki
stan nastanie w naszym czasie, jak powiedział prorok Amos. Więc otwórzmy nasze
Biblie u Amosa 8, 11 i czytajmy:
Amos 8, 11-13: „Oto idą dni - mówi Wszechmogący Pan - że ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. 12. I wlec się
będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie
znajdą. 13. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy,
Więc widzimy tutaj, że to jest Bóg który to czyni. Dlaczego Bóg miałby posłać głód
na ziemię? Ponieważ ludzie nie będą słuchać głosu Bożego w tej godzinie.
Bóg czynił to, aby upokorzyć swoich ludzi, ale ci którzy odwrócili się od głosu Pana,
Bóg mówił to jako przekleństwo, które na nich przyjdzie.
5. Mojż. 8, 3: „Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną,
której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek
nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z
ust Pana”.
W 5. Mojżeszowej jest nam powiedziane, że są dwa niezbędne prawa. Prawo
błogosławieństwa i prawo przekleństwa, i widzimy, że głód i pragnienie są częścią
przekleństwa, jak widzimy w wersecie 45:
5. Mojż. 28, 45-48: „45. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię
ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby
przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. 46. I będą na tobie i na twoim
potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki. 47. Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu
twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród, 48. Będziesz służył
twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w
nagości (zauważcie, to jest laodycejski duch tego wieku) i w niedostatku wszystkiego i
włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi”.
Obj. 3, 17: 17. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie
potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,
Widzicie, to jest część tego przekleństwa, które było wypowiedziane w 5. Mojż. 28 r.
Jest nam powiedziane w 5. Mojż. 28, 1-2: „1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana,
Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś
nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na
ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana,
Boga twego”.
W ks. Malachiasza Bóg obiecał nam, że pośle nam Ducha Eliasza, aby obrócić nasze
serca, (to znaczy nasze zrozumienie) z powrotem do serc (albo zrozumienia) ojców
kościoła, samych apostołów, a tych, którzy się nie obrócą zniszczy z powierzchni Ziemi
i wszyscy, którzy pozostaną w tyle, będą w przekleństwie.
Malachiasz 4, 1-6 (Mal. 3, 19-24): „19. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec.
Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten
nadchodzący dzień, - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani
gałązki. 20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce
sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z

podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. 21. I podepczecie bezbożnych tak, że
będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję - mówi Pan
Zastępów. 22. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na
Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! 23. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza,
zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, 24. I zwróci serca ojców ku synom, a
serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą”.
Ta obietnica oznacza, że jeśli zwracamy szczególną uwagę na Głos Pana i czynimy
wszystko, co On nam nakazuje, wtedy to zwalnia całe błogosławieństwa Boże dla nas. I
tak jak zawodnik w wyścigu, one nie tylko przyjpadną na nas, ale zanim rozpoznamy,
co na nas przypada, one nas ogarną. Otóż, ogarnąć znaczy tyle co zająć. Mamy więc
obietnicę, że te obietnice Boże ogarną nas, a gdy je będziemy obserwować, ponieważ
przyjdą w tak wielkiej mierze, że nie będziecie nawet wiedzieć, jak je macie zliczyć.
Bowiem one są obiecane i w każdej dziedzinie naszego życia będziecie błogosławieni.
W kilku następnych wersetach, jest nam powiedziane jak i w jak wielu różnych
aspektach mamy oczekiwać przyjścia błogosławieństw Bożych. Kiedy będziemy je teraz
czytać, spróbujmy je policzyć:
5. Mojż. 28, 3:
(1)Błogosławiony będziesz w mieście,
(2) błogosławiony będziesz i na polu;
(3) Błogosławiony owoc żywota twego
(4) i owoc ziemi twojej,
(5) i owoc bydła twego,
(6) płód rogatego bydła twego,
(7) i trzody owiec twoich.
(8) Błogosławiony kosz twój,
(9) i dzieża twoja.
(10) Błogosławiony będziesz wchodząc,
(11) błogosławiony będziesz wychodząc.
(12) Sprawi Pan, ze nieprzyjaciele twoi, którzy powstają przeciwko tobie, będą
porażeni przed obliczem twoim;
(13) drogą jedną wyciągną przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą
przed obliczem twoim.
(14) Przykaże Pan błogosławieństwu swemu, aby z tobą było w śpiżarniach twoich,
(15) i we wszystkim, do czego byś wyciągnął rękę twoją
(16) i będzie cię błogosławił w ziemi, którą Pan, Bóg twój daje tobie.
(17) Wystawi cię Pan sobie za lud święty, jako ci przysiągł, jeśli przestrzegać
będziesz przykazań Pana, Boga twego, i będziesz chodził drogami jego.
(18) I zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pańskie wzywane jest nad toba,
(19) a będą się ciebie lękać.
(20) I sprawi Pan, że będziesz obfitował w dobra,

(21) w owocu zywota twego,
(22) i w owocu bydła twego,
(23) i w owocu pola twego,
(24) w ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom twoim, że ją tobie da.
(25) Otworzy ci Pan skarb swój wyborny, niebiosa, aby wydawały deszcz ziemi twojej
czasu swego,
(26) i pobłogosławi wszelkiej sprawie rak twoich,
(27) i będziesz pożyczał wielu narodom,
(28) a sam nie będziesz pożyczał.
(29)I uczyni cie Pan przedniejszym,
(30) a nie pośledniejszym;
(31) i będziesz tylko wyższy,
(32) a nie będziesz niższy,
Więc widzimy tutaj 32 obietnic Bożych, które nam zostały obiecane, że nie tylko
przyjdą na nas, ale rzeczywiście ogarną nasze życie. Ale jest w tym pewien haczyk. On
powiedział to się stanie JEŻELI!
Zauważcie On powiedział w 5. Moj. 28, 13-14 „… jeżeli będziesz słuchał przykazań
Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał; 14. Nie
odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś
nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć.
Otóż, to jest ważne, ponieważ to są warunkowe obietnice, a warunkiem jest słuchać
Jego Głosu i rozpoznać, co ci mówi i następnie czynić to, co On ci mówi. Spójrzmy teraz
na te trzy rzeczy, które są nam nakazane czynić, dotyczące Głosu Pana Boga Twego.
On powiedział, słuchaj, przestrzegaj i czyń – te trzy rzeczy. Więc co te trzy rzeczy
znaczą?
Co znaczy słowo słuchać i dlaczego jest tak ważne słuchać głosu Pana Boga twego?
Słowo „słuchać” zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa „shama” i znaczy:
słuchać inteligentnie albo rozumieć zwracając szczególną uwagę na to, aby być
posłusznym. To znaczy: starannie rozważać albo rozpoznawać, co było powiedziane.
Angielskie słowo słuchać oznacza: 1. Słuchać uważnie, zważać na coś 2. słuchać tak,
aby usłyszeć albo zrozumieć. Innymi słowy Bóg nie przyszedł z Okrzykiem, który jest
głośnym Głosem aby usłyszeć tylko Samego Siebie mówiącego. Był jakiś cel w tym
Głosie Bożym, a naszym zadaniem jest zważać na to, co On chce, abyśmy wiedzieli.
Więc jak to możliwe, że ludzie twierdzą, iż podążają za prorokiem i ci sami ludzie
twierdzą, że wierzą w to, że ten prorok był głosem Bożym dla tej generacji, a jednak
nie potrafią powiedzieć, czym było to Poselstwo proroka?
Otóż, żeby człowiek nie był w stanie powiedzieć, czym jest to Poselstwo, po
przesłuchaniu 1200 kazań, chociaż wszystkie – to znaczy, że tego nie słuchał albo nie
poświęcił temu uwagi. Całym powodem jest najwidoczniej to, że oni nie zważają na ten
Głos, ani nie słuchają tego Głosu, aby się nauczyć i być mu posłusznymi. Absolutnie
nie!!! Zamiast słuchać, jak posłuszne dzieci, które starają się uchwycić każdy szczegół,
aby mogli być temu posłuszni, słuchają jak nieposłuszne dzieci, na pół ucha, nie

zwracając uwagi na to co było powiedziane, ponieważ ich umysły nie są tym zajęte. Oni
słuchają nie zwracając uwagi na to, co było powiedziane.
Następną rzeczą, jaka nam jest powiedziana, jest to, że musimy rozpoznać Głos
Boży do nas. Więc co w ogóle oznacza słowo „przestrzegać”?
Przestrzegać: Słowo przestrzegać zostało przetłumaczone z Hebrajskiego słowa
„shamar” i znaczy: zrobić ogrodzenie dookoła, aby móc strzec i pilnować, by dozorować
albo zważać na coś, być roztropnym wobec czegoś, pilnować albo ochraniać,
zachowywać, obserwować uważnie. Zatem angielska definicja dla słowa „przestrzegać”
mówi: 1. Być albo stać się świadomym czegoś, zwłaszcza przez staranną i
skoncentrowaną uwagę, dostrzegać. 2. Obserwować uważnie. 3. Robić systematyczne
albo naukowe obserwacje. 4. Przestrzegać skrupulatnie, dotrzymywać 5. Zwracać na
coś uwagę 6. Obserwować albo być obecnym nie uczestnicząc w tym aktywnie.
Widzicie więc, zostaliście zaproszeni do wielkiej sztuki, gdzie Bóg sam zstąpił na
ziemię i włożył Sobie maskę człowieka, odegrał Swoją rolę i my jesteśmy zaproszeni
abyśmy obserwowali uważnie, abyśmy się dowiedzieli i rozpoznali rzeczy Boże.
I kiedy wykonaliśmy te pierwsze dwa nakazy (słuchać i przestrzegać) mamy
rozkaz po prostu czynić to, co słowo nakazuje nam czynić. A jeśli nie słuchamy
uważnie, i nie czynimy wszystkiego, co było powiedziane? Co wtedy? Otóż, aby
otrzymać na to odpowiedź, wróćmy do Księgi Dwóch Praw, do 5. Mojżeszowej, żeby
znaleźć naszą odpowiedź tam, gdzie skończyliśmy czytać.
5. Moj. 28, 15: „Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz
pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to
przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.
(1) Przeklęty będziesz w mieście
(2) i przeklęty będziesz na polu.
(3) 17. Przeklęty będzie twój kosz
(4) i twoja dzieża.
(5)18. Przeklęte będzie twoje potomstwo
(6) i plony twojej ziemi,
(7) i rozpłód twojego bydła,
(8) i przychówek twoich owiec.
(9)19. Przeklęte będzie twoje wejście
(10) i twoje wyjście.
(11)20. Rzuci Pan na ciebie klątwę,
(12) zamieszanie
(13) i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz,
(14) aż będziesz wytępiony
(15) i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mię
opuściłeś.
(16) 21. Spuści Pan na ciebie zarazę,
(17) aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

(18) 22. Uderzy cię Pan suchotami,
(19) zimnicą,
(20) gorączką,
(21) zapaleniem,
(22) posuchą,
(23) śniecią
(24) i rdzą zbożową
(25) i będą cię gnębić,
(26) aż zginiesz.
(27)23. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź,
(28) a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo.
(29) 24. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch
(30) i pył.
(31) Padać będzie na ciebie z nieba,
(32) aż zginiesz.
(33) 25. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół.
(34) Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał
przed nimi
(35) i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi.
(36) 26. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego
(37) i zwierza polnego.
(38) Nikt nie będzie ich płoszył.
(39) 27. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim,
(40) guzami odbytnicy,
(41) świerzbem
(42) i liszajem,
(43) z których nie będziesz mógł się wyleczyć. (Aids)
(44) 28. Porazi cię Pan obłędem
(45) i ślepotą,
(46) i przytępieniem umysłu,
(47) 29. Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku
w ciemności,
(48) i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach,
(49) i będziesz tylko uciskany
(50) i łupiony po wszystkie dni,
(51) a nikt cię nie będzie ratował.

(52) 30. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował,
(53) Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz.
(54) Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował.
(55) 31. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie
będziesz,
(56) twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany,
(57) ale do ciebie nie wróci,
(58) twoje owce zostaną oddane twoim wrogom,
(59) a nikt ci nie pomoże.
(60) 32. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi,
(61) a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać
(62) i tęsknić za nimi,
(63) ale ty będziesz bezsilny.
(64) 33. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś,
(65) i będziesz tylko uciskany
(66) i ciemiężony po wszystkie dni.
(67) 34. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje uczy.
(68) 35. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach
(69) i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć,
(70) od stopy twojej nogi
(71) aż do wierzchu twojej głowy.
(72)36. Pan zaprowadzi ciebie
(73) i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, do narodu, którego nie znałeś ani
ty, ani twoi ojcowie,
(74) i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia.
(75) 37. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz
przedmiotem grozy,
(76) szyderczych przypowieści
(77) i drwin.
(78) 38. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz,
(79) gdyż zeżre je szarańcza.
(80)39. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz,
(81) ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo.
(82) 40. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie
będziesz się nacierał,
(83) gdyż oliwki twoje opadną.
(84) 41. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał,

(85) bo pójdą do niewoli.
(86) 42. Wszystkie twoje drzewa
(87) i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo.
(88) 43. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad
ciebie,
(89) a ty będziesz schodził coraz niżej.
(90) 44. On będzie tobie pożyczał,
(91) a nie ty jemu,
(92) on będzie głową,
(93) a ty będziesz ogonem.
(94) 45. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię,
aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego
przykazań i ustaw, jakie ci nadał. 46. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak
i cudowny dowód na wieki 47. Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i w
dobroci serca, mając wszystkiego w bród.
(95) 48. Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie,
(96) w głodzie,
(97) w pragnieniu,
(98) w nagości
(99) i w niedostatku wszystkiego
(100) i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.
(101) 49. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim
lotem,
(102) naród, którego języka nie słyszałeś,
(103) 50. Naród o srogim obliczu,
(104) który nie okaże względu starcowi
(105) i nad pacholęciem się nie zlituje.
(106) 51. Ten pożre pogłowie twego bydła
(107) i plon twojej ziemi,
(108) aż będziesz wytępiony,
(109) i nie pozostawi ci ani zboża,
(110) ani moszczu,
(111) ani oliwy,
(112) ani rozpłodu twojego bydła,
(113) ani przychówku twojej trzody,
(114) aż cię zniszczy.
(115) 52. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach,

(116) aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność
(117) w całej twojej ziemi.
(118) Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci
Pan, Bóg twój.
(119) 53. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które
dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia
(120) i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel.
(121) 54. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie
zazdrościł swemu bratu
(122) i umiłowanej swojej żonie,
(123) i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały,
(124) 55. Tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które
będzie zjadał,
(125) gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu
(126) i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach.
(127) 56. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która
nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt
wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi
(128) i swemu synowi,
(129) i córce
(130) 57. Nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg,
(131) i nawet swoich dzieci, które porodzi,
(132) gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegośkolwiek innego w czasie
oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach.
(133) 58. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych
w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego, 59.
To Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie
(134) i twoje potomstwo,
(135) ciosami potężnymi
(136) i długotrwałymi,
(137) chorobami złymi
(138) i długotrwałymi,
(139) 60. I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak
bałeś,
(140) i one przylgną do ciebie.
(141) 61. Także wszelką chorobę
(142) i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan
na ciebie,
(143) aż będziesz zniszczony,

(144) 62. Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy
na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego.
(145) 63. A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak
radować się będzie, gubiąc was
(146) i tępiąc,
(147) i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.
(148) 64. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy
(149) od krańca po kraniec ziemi,
(150) i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie,
bogom z drewna i kamienia.
(151) 65. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia
(152) i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi,
(153) lecz Pan da ci tam serce zatrwożone,
(154) oczy przygasłe
(155) i duszę zbolałą.
(156) 66. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone
(157) i lękać się będziesz nocą
(158) i dniem,
(159) i nie będziesz pewny swego życia.
(160) 67. Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór,
(161) a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano,
(162) z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie,
(163) i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.
(164)68. Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach, drogą, o której ci
powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz,
(165) i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom jako
niewolnicy i niewolnice,
(166) lecz nie będzie kupującego.
Innymi słowy: nikt nie będzie cię chciał, bo zostałeś przeklęty przekleństwem.
Widzicie więc, gdy wracamy do naszego tekstu z kazania brata Branhama
„Mówione Słowo jest oryginalnym Nasieniem” on powiedział: A pragnę, by
wszyscy słuchali poselstwa Pańskiego, kiedy je chcę przynieść.
Więc tutaj to macie. Jeśli nie słuchamy Poselstwa, które jest Głosem Bożym do nas,
Okrzykiem, o którym mówi pismo, to jest Sam Bóg, który schodzi z Okrzykiem w dół.
Wtedy to jest głos Boży, który oni odrzucali cały czas twierdząc, że mu wierzą.
Jednak go nie słuchali i nie przestrzegali, ani nie czynili. I jeśli oni nie będą tego
wypełniać, nie ma dla nich nic innego jak oczekiwanie na przekleństwa i ucisk, jakiego
świat nie widział. Wtedy odwracamy się plecami do Boga i możemy spodziewać się
tylko jednej rzeczy, mianowicie przekleństwa, którym jak wierzę będzie tych

wszystkich 166 przekleństw, które przyjdą w jednej chwili w tym wielkim ucisku i
będzie ich nawet więcej, ponieważ ludzie w tej godzinie odwrócili swoje oczy i uszy od
„TAK MÓWI PAN”
Galacjan 3, 10: „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod
przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu
wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.
Obj. 22, 3: „I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a
słudzy jego służyć mu będą
Galacjan 3, 13: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas
przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie”,
Módlmy się…

