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Łukasz 21, 25-36: „25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk
bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. 26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w
oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. 27. I wówczas
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28. A gdy się to
zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; 30.
Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. 31. Tak i wy, gdy
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. 32. Zaprawdę powiadam
wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. 33. Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą. 34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek
obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. 35. Niby sidło;
przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 36. Czuwajcie
więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć
przed Synem Człowieczym”.
Mateusz 24, 3-4: „3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na
osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i
końca świata? 4. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto (1) nie zwiódł”.
Widzimy więc, że znakiem końca czasów numer jeden jest oszustwo. Moglibyśmy zająć
cały czas na jedno poselstwo lub więcej o tym atrybucie tylko w czasach ostatecznych, ale
dla zapewnienia ciągłości, musimy to dziś rano odłożyć na bok. Ale zauważcie, Jezus
ostrzega nas tutaj przede wszystkim przed wszelkimi oszustwami w czasie końca. I po tym
ostrzeżeniu podaje nam przykład, w jaki sposób to oszustwo przyjdzie. Jesteśmy
ostrzegani, że to oszustwo wejdzie w formie pomazańców, którzy głoszą fałszywie,
zwiastując Ewangelię, którą Paweł nazywa inną Ewangelią, przy czym to słowo „inną”,
które użył w 2. Koryntian 11, to greckie słowo heteros, które oznacza inną naturę lub
charakter. A w liście do Galatów mówi nam, że inna Ewangelia jest wypaczoną ewangelią,
ponieważ została zmodyfikowana tak, aby była super fascynującą ewangelią.
Wiecie, że ta modyfikacja jest szczególną cechą tego samego ducha, który przedkłada
ludziom manipulowanie z genami i produkcję hybrydowych roślin, a przy okazji ojcem
hybrydyzacji był katolicki mnich, więc to wam pokazuje, skąd pochodzi duch hybrydyzacji.
Więc oni uczą hybrydowego Jezusa starając się uczynić Go kimś większym od Boga
przebywającego w Swoim Synu. Tak więc oni robią z człowieka samego Boga, a to jest złe
względnie fałszywe, ale jest to przedkładane przez pomazańców mających prawdziwe
namaszczenie Ducha Świętego. Ich charakterystyczną cechą jest ich własne fałszywe
nauczanie – głoszą Ewangelię, które zostały zmodyfikowana, wzbudzając tym w ludziach
ducha, który nie jest Duchem Świętym. Aby zaoszczędzić czas popatrzcie do 2. Koryntian
11. i do Galacjan rozdział 1.
Powracając teraz do Mateusza 24, 5-7: „5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim,
mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą”. Otóż, to prowadzi nas do następnego atrybutu
czasu końca, który znajdujemy w wersecie 6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści (2)
wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. 7.
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Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie
głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.
Tak więc widzimy, że 1. wojna światowa zaczęła się i skończyła, potem przyszła 2.
wojna światowa, potem wybuchła wojna w Korei, następnie w Wietnamie, a potem wojna
na Bliskim wschodzie i trwa od 1990 r. jako Burza na Pustyni. I zastanówmy się nad tym,
są to światowe wojny, ponieważ cały świat jest zaabsorbowany nimi, nie ważne, czy inne
państwa chcą, czy nie chcą. I widzimy jak te wojska, które nazywają siłami zbrojnymi
koalicji, które nie są niczym innym, niż siłami zbrojnymi wielu innych państw, które
zbiorą się na wojnę przeciw małym państwom, które nie chcą zostać zablokowane
gospodarczo przez innych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to właśnie jest
celem Narodów Zjednoczonych, podobnie jak było celem Ligi Narodów, aby ustanowić
jedną władzę nad całym światem, żeby system bestii i antychrysta mógł być wmuszony
wszystkim państwom, co eliminuje suwerenność tych państw, jaką miały w przeszłości.
Otóż, trzeci atrybut znajdujemy w wersecie 7. „I nastanie (3) głód”, tak – głód to brak
pokarmu do spożywania i dzisiaj mamy na świecie dziesiątki milionów ludzi, które głodują
na śmierć, a jeżeli takie konglomeracje jak Con Agra, Cargill i Monsanto, które usiłują o
ogólnoświatowe opanowanie dostarczania żywności, a szczególnie Monsanto, któremu
pozwolono opatentować różne nasiona. A obecnie pozwalają mu opatentować geny w
hodowli wieprzy, która rozwijała się kilka setek lat, i to wyprowadziło całkiem z
równowagi farmerów w Ameryce i w Europie, i oni nie wiedzą, co mają robić.
A Monsanto działało usilnie, aby dostać swoich pracowników na bardzo wysokie
stanowiska we władzy Stanów Zjednoczonych, na przykład były prawnik Monsanto jest
obecnie naczelnym sędzią Najwyższego Sądu, a również innych pracowników, którzy
stanęli na czele FDA. I nasze sądy pozwoliły im opatentować DNA nasion, i oni są
posiadaczami patentów i mogą zaskarżyć farmera, jeśli nie ma zawartego kontraktu z
nimi, aby uprawiał ich nasiona. W gruncie rzeczy, według tego, co widziałem w Internecie,
około 130 farmerów dotychczas straciło swoje farmy na skutek takich procesów sądowych.
Dzieje się to na skutek tego, że nie mają spisanych kontraktów z Monsanto, a jeśli sąsiad
takiego farmera zasieje Monsanto ziarno i jego kukurydza zacznie wydawać pyłek, który
jest przenoszony przez wiatr na pola sąsiedniego farmera, który nie ma kontraktu z
Monsanto, ten pyłek zapyla jego rośliny i zmienia DNA jego plonów, przy okazji krzyżując
dobre ziarno na hybrydę, a potem przychodzą pracownicy Monsanto na jego farmę, biorą
próbki i analizują je w laboratorium, i na pewną wykryją ich odmiany DNA, to oni
zaskarżają do sądu tego farmera i zabierają mu wszystko, co ma, z powodu pogwałcenia
praw patentu.
Więc, wy uważacie, że już obecnie widzimy głód? Zaczekajcie jeszcze chwilę, kiedy cała
światowa produkcja ziarna zostanie hybrydyzowana i będzie własnością tych światowych
konglomeracji. I nie będziecie mogli kupować ani sprzedawać bez ich pozwolenia. A oni nie
dadzą wam pozwolenia, jeżeli ich macierzysty kościół będzie miał cokolwiek do
powiedzenia w tej sprawie.
I potem, to doprowadza nas do atrybutu numer 4. „i (4) zarazy (mór)”. Otóż, dzisiaj do
południa, jeżeli Pan pozwoli, chciałbym się zacząć przypatrywać tej zarazie, która zaczyna
pojawiać się na całym świecie i pragnę się tym zajmować i połączyć to z Alfą Pierwszego
Wyjścia, by wam pokazać, co możemy oczekiwać w czasie tego Trzeciego Wyjścia. Bowiem
wiele plag egipskich już atakuje ludność na całym świecie.
A potem mamy atrybut numer 5, który widzieliśmy coraz więcej i więcej w ciągu
ostatnich kilku lat. Jezus powiedział w Ew. Mateusza 24, 7: „i trzęsienia ziemi (5) na
różnych miejscach.”
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Widzieliśmy w ostatnich latach kilka potężnych trzęsień ziemi o sile 7,7 i wyżej, które
totalnie zniszczyły domy, szkoły a nawet kościoły w Południowej Ameryce, oraz w Chinach
ostatnio. I możecie wyszukać w Google w Internecie czynność trzęsień ziemi w ciągu
ostatnich siedmiu dni, a będziecie zaskoczeni ilością wszystkich trzęsień ziemi, które
występują na ziemi codziennie. Mówię teraz o 100 trzęsieniach ziemi na dzień, a przy tym
o tych bardzo mocnych. A Jezus powiedział: „8. A to wszystko dopiero początek boleści.”
Wiemy, że On powiedział również w ew. Łukasza 21, 25: „I będą znaki na słońcu, na
księżycu i na gwiazdach” (a było mi powiedziane, że istnieje fenomenalne zjawisko
„krwawego księżyca”, które pojawiło się tylko kilka razy w ciągu ostatnich 2000 lat, a my
jesteśmy krótko przedtem, nim to zjawisko pojawi się znowu i jest spowodowane
anomaliami w czynności słońca, a wszystkie te zmiany w przyrodzie i w pogodzie są
spowodowane anomaliami na słońcu), a Jezus powiedział dalej: „a na ziemi lęk bezradnych
narodów” (to znaczy lęk i trwoga wśród narodów, a trwoga jest spowodowana martwieniem
się tym, co może się wydarzyć) oraz zakłopotanie (to jest zamieszanie i niepewność) „gdy
zahuczy morze i fale.” (popatrzcie na wszystkie te huragany, które totalnie zniszczyły wiele
gęsto zaludnionych terenów w Azji, albo ogromne fale tsunami, które zburzyły miasta na
wybrzeżach mórz i uśmierciły setki tysięcy ludzi, i zostawiły jeszcze więcej ludzi
bezdomnych i głodujących. Popatrzcie na skutki, jakie przyniosło zalanie i spłukanie
milionów hektarów żyznej, uprawnej roli. Nic dziwnego, że Jezus powiedział dalej:) „26.
Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce
niebios poruszą się.”
Następnie Jezus mówi w Ew. Mateusza 24, wersety 9 – 14: „9. Wtedy wydawać was
będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla
imienia mego. 10. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem
nienawidzić. 11. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, 12. A ponieważ
bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13. A kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony. 14. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo
wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”.
Według ostatnich danych ewangelia była głoszona w 180 państwach i tylko do 10
państw trzeba jeszcze dotrzeć. Przynajmniej takie mam dotychczas wiadomości. Voice of
God Recordings podaje, że weszli ze swoją pracą – z Poselstwem już do 177 państw,
również przy pomocy Internetu, więc mamy obecnie 180 państw. W Organizacji Narodów
Zjednoczonych jest 190 państw, więc musimy jeszcze pójść do 10 państw, i wtedy całemu
światu zostanie przedłożona nauka Poselstwa czasu końca, potwierdzonego przez obecność
Samego Boga, który zstąpił w dół z „okrzykiem”, którym jest to Poselstwo.
Chciałbym się przypatrzyć Ew. Mateusza r. 24, i Ew. Łukasza r. 21. dzisiaj do południa
i zobaczyć, jak przychodzą te znaki i jak te plagi z Pierwszego Wyjścia powtarzają się
znowu w tym ostatnim Omega Wyjściu, które jest Trzecim Wyjściem Słupa Ognia
pomiędzy ludźmi.
W Pierwszym Wyjściu faraon nie chciał pozwolić Hebrajczykom, by odeszli z Egiptu.
Tamtych 10 plag było Bożą demonstracją Bożej mocy i gniewu wyznaczonych do tego, aby
przekonały faraona do: „pozwól mojemu ludowi odejść”.
Brat Branham powiedział w kazaniu Pierwsza Pieczęć 63-0318 #34 p 126-3 On
przyszedł w pierwszym wieku, w Efeskim Wieku Kościoła – objawił i posłał posłańca.
Zauważcie, co się stało, kiedy przechodzimy dalej. Tutaj jest plan tego: Jako pierwsze
pojawia się ogłoszenie w niebiosach. Co się stało? Pieczęć została otwarta. Co to
było? Tajemnica została odsłonięta. Rozumiecie? I kiedy odsłania się tajemnica,
potem brzmi trąba. Ona ogłasza wojnę; albo spada plaga i otwiera się Wiek
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Kościoła. Rozumiecie? Jaka jest rola tej wojny? Anioł Kościoła bierze tą tajemnicę
Bożą, nie objawioną jeszcze zupełnie, lecz kiedy to czyni, on pojmuje tą tajemnicę
Bożą, a potem wychodzi do ludzi (kiedy mu została podana ta tajemnica), wychodzi do
ludzi. Co on czyni wśród nich? On zaczyna ogłaszać to Poselstwo, a co to powoduje?
Wojnę – duchową wojnę.
Dobrze, co się potem dzieje? Ci, którzy wierzą temu Poselstwu i wchodzą do niego,
zostają zapieczętowani i ukryci przed tymi plagami sądu. Lecz na tych, którzy Je
odrzucają, są zesłane te plagi, aby ich zniszczyć za to, że odrzucili Poselstwo dla ich wieku.
A dlaczego brat Branham nazwał te plagi tymczasowym sądem? Ponieważ one tylko
pokazują, co jest przygotowane dla nich przed Białym Trybunałem Sądowym.
Pierwsza Pieczęć 64-0318 #35 p 126-5 A potem Bóg bierze Swego posłańca
razem z wybranymi tego wieku i układa ich do snu, a następnie On zsyła plagę na
tych, którzy Je odrzucili: tymczasowy sąd. A potem, kiedy to przeminęło, potem on idzie
dalej, i oni założą denominacje i wprowadzą ludzi do denominacji, i zaczną z ludzkim
dziełem, podobnie jak w czasach Wesley’a i wszystkich pozostałych; i potem wszystko wpada
znowu do zamieszania. I wyłania się następna tajemnica. Co się potem dzieje? Kolejny
posłaniec do wieku kościoła przychodzi na ziemię. Rozumiecie. Potem, gdy On
przyjdzie, brzmi trąba. Ogłasza wojnę. Rozumiecie? I co się potem dzieje? W końcu
on zostanie zabrany z ziemi. A potem, kiedy on zostanie odwołany, plaga spada i
niszczy tych nieposłusznych. Duchowa śmierć uderza w kościół i ona odeszła – ta
grupa. Potem On przechodzi do następnego posłańca. O, jest to wielki plan, aż
dojdzie do tego ostatniego posłańca. Otóż, on nie ma jakiejś określonej tajemnicy,
lecz on zbiera z powrotem wszystko, co zostało pogubione w innych wiekach
kościoła, wszystkie prawdy, które jeszcze nie zostały prawdziwie objawione,
rozumiecie, kiedy przychodzi to objawienie. Zatem, on objawia te sprawy w swoim
czasie. Jeżeli to chcecie przeczytać, tutaj to jest – Objawienie 10, 1-4. Tam to znajdziecie. W
porządku. Rozumiecie?
Zauważcie, że brat Branham mówi o tym, że Bóg ma plan. On mówi: … Oto jest plan
tego. Pierwszą rzeczą, która się dzieje, jest ogłoszenie w niebiosach. Co się stało?
Pieczęć została otwarta. Co to oznacza? Tajemnica zostaje odsłonięta. Rozumiecie?
A kiedy odsłania się tajemnica, potem brzmi trąba. Ona ogłasza wojnę. Albo
spada plaga. Więc jeśli istnieje plan, to te sprawy były przewidziane, prawda? A jeśli są
przewidziane, to Bóg również przejrzał tych, którzy przyjmą tą Pieczęć, oraz tych, którzy
jej nie przyjmą, prawda? Więc kiedy ta Pieczęć zostaje zerwana i oznajmiona, to
„wpieczętuje” jedną grupę a „wypieczętuje” wszystkich pozostałych.
Zatem, ten Plan polega na tym: #1) Pieczęć zostaje otwarta, racja? To jest numer
jeden, a jakie znaczenie ma to, że Pieczęć została zerwana? Pozwala wam zobaczyć to, co
było zamknięte i poprzednio nie było widoczne. Dlatego we Wierze potrafimy zrozumieć, co
Bóg objawia, ponieważ Wiara jest pierwszą rzeczą, ona jest kamieniem gruntowym. W
wszyscy, którzy nie mogą przyjąć objawienia na tę godzinę, w której żyją, są bezwiercami.
#2) Kiedy Pieczęć zostaje zerwana, Ona faktycznie pozwala nam to zrozumieć i dzięki
temu zostajemy wpieczętowani; ale wszyscy inni z powodu tego, że nie chcą na to patrzeć,
zostają wypieczętowani. Więc co dzieje się tutaj? Jedna grupa zostaje zamknięta
wewnątrz, a druga grupa jest zamknięta na zewnątrz. Jak nazwalibyśmy to?
Odseparowaniem, prawda? Zobaczmy więc, czy nie mamy racji.
Poselstwo Znak 64-0208 Tak więc musimy pamiętać, że Bóg jest długo cierpliwy, bo nie
chce, aby ktoś zginął. On zawsze posyła Swoje znaki, Swoje cuda. A potem, gdy On gotuje
się do uczynienia czegoś, On oddziela wierzącego od niewierzącego. I zauważcie potem,
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jak On troszczył się o Swój lud dla obiecanego kraju. Popatrzcie, co On czynił dla Swojego
ludu dla obiecanego kraju wtedy, aby się upewnić, że nie zmieszają się z jakimś izmem. Co
On uczynił? On posłał im proroka, Mojżesza, mającego poselstwo,
uwierzytelniające Boże Słowo. Aby uwierzytelnić Mojżesza, On posłał Słup Ognia,
który unosił się nad nim. Amen. Potem, aby mu dać zupełną pewność, On
wymagał znaku. Amen. Był tam posłaniec, poselstwo i potwierdzenie, oraz znak –
doskonałe zapewnienie, że oni nie musieli się z powodu niczego martwić. Bez
względu na to, ile plag uderzało, co mówił ktokolwiek, oni byli zapieczętowani i pod
ochroną.
Odseparowanie się na skutek objawienia zawsze wywołuje wojnę, duchową wojnę.
Zawsze tak było. Na początku Michał miał spór z Lucyferem, a potem wybuchła wojna.
Potem na ziemi Kain miał spór z Ablem. A w rzeczywistości: Z kim on miał właściwie ten
spór? Z Bogiem! Potem, kiedy mieli między sobą spór, Kain zabił Abla. Wojna! Tak samo
było w każdym wieku. Popatrzcie na Jakuba i Ezawa. Jeden przyjął objawienie a drugi je
odrzucił. Najpierw spór, potem wojna. Popatrzcie na Józefa i Jego braci; on przyjął
Objawienie, a inni odrzucili to samo Objawienie. Spór, a potem wojna. Tak samo było w
dniach Mojżesza. Jeden przyjął objawienie a inni je odrzucili. Powstał spór, a potem wojna.
W dniach Daniela było tak samo, w dniach Eliasza było tak samo. W dniach Dawida – tak
samo. W gruncie rzeczy znajdujemy ten przykład w całym Pismo Świętym – od 1.
Mojżeszowej do Objawienia. Więc Objawienie, potem spór o tym Objawieniu, a potem
wojna. Co potem?
#3) Ci, którzy są wpieczętowani, są bezpieczni od sądów, które mają przyjść, ale ci,
którzy są wypieczętowani, są przeznaczeni na zagładę. Oni się sami na nią przygotowują.
Zauważcie w Rzymian 9, 22: „A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc Swoją,
znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, przeznaczone na zagładę.” Otóż, co znaczy
to słowo przeznaczeni na zagładę? Słowo „przeznaczony na” jest greckim słowem, które
oznacza, że oni są przygotowani na coś. Jeżeli coś pasuje do czegoś innego, a ja to
dopasowuję, to przygotowuję ją tak, aby pasowała do tej drugiej. Czy zatem sąd jest
dopasowany do osądzonych? Przypomnijcie sobie, tam gdzie nawołuje głębina, tam jest i
głębina, która odpowiada. Brat Branham powiedział, że nie mogłaby istnieć ryba z płetwą,
gdyby najpierw nie było wody, w której by pływała.
Więc kto ich przygotowuje? Bóg uczynił ich na zagładę. Lecz On dał im swobodną
moralną wolność zadecydowania, jak się przygotują. I jak oni przygotowują samych siebie
na zagładę? Przyp. Sal. 14, 12: „Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu
prowadzi do śmierci.” Oni obierają swoją własną drogę zamiast Bożej drogi.
Przygotowanie 53-1111 p E-16 Ja wierzę, że ludzie przygotowują samych siebie
na ostateczną wielką zagładę, jaką ten świat kiedykolwiek poznał. Ja wierzę, że
jesteśmy na końcu. Można przemawiać do ludzi, możecie postawić Billy Grahama do
każdego miasta w Stanach Zjednoczonych; ludzie i tak piją whiskey i palą papierosy i kpią
sobie z was i czynią wszystko możliwe – nadal tak samo. Oni są w duchu ostatecznych
dni. A Bóg nie może zesłać zagłady, dopóki ludzie nie są w duchu zagłady. Bóg
nigdy czegoś nie niszczy. To człowiek niszczy samego siebie. Trąba Poselstwa ogłasza
Łaskę i Miłosierdzie dla wszystkich, którzy je pragną przyjąć, a odrzucić Miłosierdzie
oznacza tylko sąd.
Sadzenie winnego krzewu i gdzie go zasadzić 59-0920 p E-14 W Piśmie Świętym
znajdujemy, że Jambres i Jannes sprzeciwiali się Mojżeszowi czyniąc praktycznie
to samo, co on czynił – rzucili na ziemię swoje laski i zamienili je w węże. Mojżesz
przywołał plagi, a oni potrafili przywołać je również. Nie potrafili jednak uzdrowić,

6

ponieważ Bóg jest jedynym Lekarzem. Lecz potrafili przywołać te plagi; Potem Mojżesz
musiał je odwołać.
5 Połączeń Czasu 56-0122 p E-63 Mamy podrabiaczy. Mamy ludzi, którzy udają, że
są kimś, kim nie są. A Biblia mówi: „Jako Jambres i Jannes sprzeciwiali się Mojżeszowi,
tak będą czynić ci mężowie wypaczonego umysłu odnośnie prawdy” w dniach ostatecznych
na tym połączeniu czasu, w którym znajdujemy się obecnie. I wtedy stali tam Jambres i
Jannes, kiedy Mojżesz rzucił swoją laskę i dokonał cudu Bożego. Oni to podrobili i uczynili
również cud swoimi laskami. Potem Mojżesz przywołał plagi, a oni też przywołali
plagi. Był to diabeł wypuszczony na wolność. I zauważcie, że oni zostali nazwani
zatwardziałymi naprawdę, i oni mają wypaczony umysł, i to samo Paweł mówi również
odnośnie sądu Bożego, przychodzącego na tych wszystkich, którzy powstrzymują prawdę w
niesprawiedliwości, to znaczy w błędnym zrozumieniu.
I kiedy on szedł na południe do Egiptu, wziął swoją laskę i rzucił ją na ziemię, i
uzdrowił swoją rękę z trądu, i czynił inne sprawy, pragnę więc, abyście zauważyli, że za
każdym razem, kiedy został uczyniony cud, szatan jest zawsze w pobliżu, aby to
podrobić. I tak, jak on podrabiał w tamtych czasach, on jest i dzisiaj tym samym
podrabiaczem. Lecz jego podrabianie wskazuje tylko na koniec czasu na to połączenie
czasu. On miał tam wtedy kilku starych wróżbiarzy, nazywali się Jambres i Jannes, którzy
powstali i też potrafili rzucić swoje laski na ziemię, zamienili je w węże, i tak dalej, i czynili
to, co czynili. Bóg jednak potwierdził, kto jest z Boga. Oni potrafili sprowadzić
plagi, lecz nie mogli dokonać Bożego uzdrowienia.
Otóż, to prowadzi nas do następnej myśli. Widzimy, że Bóg ma plan, a według tego
planu On ma wygłosić Poselstwo, i On zna tych kilku, którzy je przyjmą, ponieważ On
wyznaczył ich do tego, aby je przyjęli. W Dz. Ap. 13, 48. czytamy: „Ilu z nich było
przeznaczonych do Żywota Wiecznego, uwierzyli.” 2. Tymot. 2, 19: „Wszakże
fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć (Jaką Pieczęć?) na sobie: Zna Pan
tych, którzy są Jego.”
Zatem Bóg wiedział wtedy, kto będzie, a kto nie będzie wierzył, potem On przygotowuje
Swoich Posłańców na to zadanie, które trzeba niezwłocznie wykonać. I każdemu z nich jest
dana złota czasza, w której jest Boży gniew. Więc zanim ten anioł posłaniec był posłany na
ziemię, była mu dana czasza, w której jest śmierć, a jednak ta śmierć nie może tknąć tych,
którzy są zapieczętowani Pieczęcią Bożą. Bo Bóg rozkazał, aby się ich ani nie dotknął.
Więc w dalszym ciągu przedkładam miejsca Pisma Świętego mówiące o plagach, które
nawiedziły Egipt.
1. Woda zamieniona w krew
2. Moj. 7, 19: „Potem rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Weź laskę swoją i
wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, i nad
wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, tak że krew będzie w całej ziemi
egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych”.
2. Żaby
2. Moj. 8, 1-4: „1. I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Tak mówi Pan:
Wypuść lud mój, aby mi służył. 2. Bo jeżeli nie zechcesz go wypuścić, to Ja dotknę cały twój
kraj plagą żab. 3. Nil zaroi się od żab, które wyjdą z rzeki i wejdą do pałacu twego i do
sypialni twojej, i na łoże twoje, i do domu sług twoich, i między lud twój, i do pieców twoich,
i do dzież twoich; 4. Żaby te wylezą i na ciebie, i na lud twój, i na wszystkie sługi twoje”.
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Żaby, żaby – o jej, jeszcze więcej żab. Zła wróżba przed trzęsieniem ziemi w Chinach. 5.
Maja 2008 w wielu miejscowościach w Chinach zauważono tysiące migrujących żab.
Ludzie widzieli masy żab skaczące przez ulice, nie zważając na ruch uliczny. Wielu
Chińczyków odczuwało tą migrację jako złą wróżbę o nadchodzącej katastrofie, lecz
chińskie władze wmówiły im, że to jest tylko migracja, próbując to zatuszować. To
uspokoiło ludzi i nikt nie brał tej złej wróżby na serio.
W poniedziałek 12. maja o około 14.45 godz. nastało w centralnych Chinach trzęsienie
ziemi o mocy 7,9, a nastało w Wenchuan County, w prowincji Sichuan i uśmierciło niemal
60 tys. ludzi, na ile udało im się ich zliczyć, a pozbawiło domów więcej jak 5 milionów
ludzi.
Otóż, jest interesującą sprawą, że żaby były jedną z tych plag przy pierwszym wyjściu i
poprzedzały inne plagi, które wywołały choroby i zarazy w zaopatrzeniu żywnością i wśród
ludzi.
3. Komary
2. Moj. 8, 16: „16. I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Wyciągnij laskę swoją i
uderz proch ziemi, a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej”.

Plaga komarów – Przegląd tygodnia, 23. maja 2008
Słońce podnosi się coraz wyżej każdego dnia ponad oczekującymi polami, lecz na wielu
farmach zasiewy i sadzenie na roli zatrzymało się zupełnie. Niektórzy rolnicy
przymocowali wiadra z dymiącym ogniem do swoich pługów, próbując dalej orać. Inni
zrezygnowali, spędzili swoje bydło do stajni i kadzili koło niego dymem. Niemniej jednak
inni reagowali zbyt późno i znaleźli swoje konie i muły duszące się (z powodu meszek,
czarnych muszek w nozdrzach), wyssane przez meszki i zatrute ich jadem. Pod koniec
tygodnia niemal tysiąc koni i mułów leżało martwych na szlakach, a zrozpaczeni farmerzy
wołali do Czerwonego Krzyża i do rządu o pomoc. Tymi śmiercionośnymi obłokami były
meszki, bizonie muszki (simuliidae), nazywane tak nie dlatego, że atakują bizony, lecz
dlatego, że mają garb na swoich plecach. Mają szeroko rozstawione skrzydełka, czarne lub
ciemnobrązowe ciało, i są o połowę mniejsze od normalnej muchy domowej. Najwięcej
występują w dolinie rzeki Missisipi i są bliskimi krewnymi czarnych muszek, które dają
się we znaki ludziom żyjącym bardziej na północ. Meszki te rozmnażają się w szybko
płynących potokach, przymocowują swoje podobne do robaków larwy do dużych kamieni
leżących na dnie potoku lub do kłód leżących w wodzie. Po miesiącu czy sześciu tygodniach
larwa zamienia się w kokon i wkrótce wychodzi z niej w pełni rozwinięta meszka. Pierwsze
podmuchy ciepłej pogody posyłają ich roje na pola i do stajni.
4. Muchy
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2. Moj. 8, 21: „Bo jeśli nie wypuścisz ludu mojego, to Ja ześlę muchy na ciebie i na sługi
twoje, i na lud twój, i na pałace twoje. Domy Egipcjan, a także ziemia, na której mieszkają,
napełnią się muchami”.
The Northern Scot
24. maja, 2008
Plaga much doprowadza mieszkańców wiosek do furii
Opublikowano przez Leanne Carter 15. lutego, 2008
Uskrzydlona zmora zaatakowała domy w wioskach na wybrzeżu, ich obywatele chcą
pozbyć się tych dokuczliwych insektów ze swoich posiadłości. Chmary much, żerujących
normalnie na morskich wodorostach opuściły swoje domostwa i łażenie po wodorostach, i
nie znalazł się żaden środek zaradczy przed ich inwazją w ciągu trzech miesięcy. Super
mocne chemiczne repelenty zawiodły i nie uśmiercały tych insektów, które potrafiły
przedostać się do wnętrza domu nawet przez zamknięte drzwi i okna. I chociaż przyszła
taka plaga, ani pracownicy ochrony środowiska ani władze nie chciały zająć się tym
problemem.
„Całe masy martwych ciał tych much leżały przed sitami na parapetach okien i
wyglądało to jak cmentarz dla much. Plaga trwała już zbyt długo. Było trzeba coś czynić w
tej sprawie”. Pani Coffield, która mieszka przy placu Gordona, powiedziała, że ilość much,
brzęczących w ich mieszkaniach stała się nieznośna w ostatnich miesiącach. Musiała
używać odkurzacza do zbierania martwych much na parapetach i na poziomych
powierzchniach w domu kilka razy dziennie, by pozbierać kupy martwych much; tak samo
czynili jej sąsiedzi.” Muchy te były wszędzie i dostały się do wszystkiego. Gotowałam sobie
niedawno zupę w garnku i muchy te wpadały do garnka na moich oczach” – powiedziała
pani Coffield. „Musiałam je ustawicznie zbierać. Poszłam nawet do sklepu i kupiłam
dalszy podręczny odkurzacz i trzymałam go stale w łazience, abym nie musiała stale
wyjmować dużego domowego odkurzacza.
Chris McGuile miał elektroniczną muchołapkę i musiał wysypywać jej zbiornik
codziennie z powodu dużej ilości martwych much. Po cementowej podłodze jego
gospodarczego budynku pełzały dosłownie tysiące tych insektów. „Nie był to problem przed
domem, lecz te muchy znajdowały się wszędzie na tyłach domu” – powiedział pan McGuile.
„Mam białe włoskie kafelki koło wyjścia u tylnych drzwi i kiedy wróciłem do domu po
świętach Bożego Narodzenia, myślałem sobie, że miałem dom zalany powodzią. Lecz to, co
uważałem za grube czarne błoto na kafelkach, były w rzeczywistości martwe czarne
muchy.”
5. Zaraza u bydła
2 Moj. 9:3: „To z ręki Pana spadnie na bydło twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy,
krowy i owce, bardzo ciężka zaraza”.
Otóż, to słowo zaraza było przetłumaczone z hebrajskiego słowa deber – mur·rain
(mûr“¹n) jest to rzeczownik i oznacza 1. Jakakolwiek wysoko zakaźna choroba u bydła, na
przykład owrzodzenie. 2. Straszna A epidemia albo okropna choroba. Czy mogłaby to być
choroba szalonych krów, jak nazywają to obecnie?
Epidemia piątej plagi jest przetłumaczona jako „zaraza”, co oznacza dosłownie „zaraza
bydła” i było to słowo używane w średniowieczu do wyrażenia proporcji epidemii, która
zaraziła bydło. Ludzie w tamtym czasie nie mieli mikrobiologii ani innej technologii, by
mogli rozpoznawać różne choroby. To wyjaśnia nam, dlaczego określali wszystkie choroby
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bydła jednym słowem, mianowicie „zaraza”. W 14. wieku wystąpiły wielkie zarazy u bydła
i owiec w Europie, co było powodem wielkiego głodu w latach 1315-1317 i osłabiło ludność
Europy, i na ludzi przyszła czarna śmierć (mór) albo dymienica w 1348.
Dzisiaj grasują u bydła dwie główne choroby. Pierwszą jest FMD – ślinotok i kulawienie
bydła i jest to wirusowa infekcja i można ją opanować różnymi metodami, na przykład
zmiana PH zwierzęcia i stosowanie środków dezynfekcji, na przykład mocnej chloraminy
do odkażania podejrzanych zainfekowanych obiektów. Drugą chorobą, jaką mamy dzisiaj,
jest BSE, to znaczy gąbczasta choroba mózgu i jest spowodowana przez prion, który jest
zmienioną normalną proteiną względnie proteiną, która została zmodyfikowana. Więc
powstaje pytanie, kto zmodyfikował tę proteinę. Brzmi to znowu jak manipulacja z
genami. Otóż, choroba BSE nazywa się pospolicie chorobą szalonych krów, lecz ta choroba
jest bardziej niebezpieczna niż FMD, ponieważ przeniosła się i na inne gatunki, i jest
znana jako gorączka kataralna u owiec, albo chroniczna wyniszczająca choroba saren,
jeleni i łosi, śnieć u ryb, oraz CJD czyli Cruetzfield Jacobs u ludzi.
Ludzie nabawiają się jej przez spożywanie mięsa zwierzęcia, które miało priony w sobie.
Te priony są przenoszone dzisiaj na skutek nowoczesnej produkcji pokarmów, kiedy karmi
się resztkami albo mączką kostną zwierząt inne zwierzęta, aby spotęgować poziom
proteinów w ich diecie. Jednakowoż te priony były wypielęgnowane przez człowieka, są
niemal niezniszczalne. Nie zostaną uśmiercone ani przy 400 stopniach Fahrenheita, kiedy
się je gotuje we wrzątku. Są odporne na ultrafioletowe światło, na promienie
radioaktywne, na zwykłe środki dezynfekcyjne, ani rendering nie dezaktywuje prionów.
Niektórzy ludzie myślą, że zostały wytworzone jako broń biologiczna przez nasze własne
władze na Długiej Wyspie w Nowym Jorku. Ja nie mam o tym pojęcia i jestem pewien, że
byłoby trudno udowodnić to, lecz nie ważne, jak to przyszło, jest to tutaj i my musimy się
nauczyć, jak mamy do tego podchodzić.
FMD wywołuje gorączkę i pęcherze i wrzodziki na języku, w ustach, na wargach, na
dziąsłach i w innej miękkiej tkance u zakażonych zwierząt. Wywołuje również kalectwo,
ślinienie, i brak apetytu. Z drugiej strony BSE jest progresywną degeneratywną chorobą
centralnego systemu nerwowego i powoduje zmiany w zachowywaniu się, na przykład brak
koordynacji ruchów, nienormalna postawa, potykanie się i trudności z podnoszeniem się
na nogi.
Widzimy te symptomy w masywnej skali w tym kraju, a jednak rząd nie rozpatruje tej
sprawy. Słyszałem, że co najmniej u 450 tysięcy ludzi lekarze ustalili błędnie diagnozę –
jako chorobę Alzheimera, a w rzeczywistości mieli chorobę szalonych krów albo Crutzfield
Jacobs chorobę. Próbowałem śledzić jakie podobne cechy mają FMD i BSE i stwierdziłem,
że rezultatem obydwu chorób jest chwiejność przy poruszaniu się i zwierzę jest tak
osłabione, że ma bardzo ograniczone.
Tak czy owak stwierdziliśmy, że przy Pierwszym Wyjściu były takie choroby, które były
częścią plag w tej godzinie.
6. Wrzody i pryszcze
2 Moj. 9, 8-9: „8. Potem rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Weźcie pełne garście sadzy z
pieca i niech Mojżesz rozrzuci ją ku niebu na oczach faraona, 9. A ona zamieni się nad całą
ziemią egipską w pył, który wywoła na ludziach i na bydle w całej ziemi egipskiej, wrzody i
pryszcze”.
Otóż, te wrzody i pryszcze mogły być rezultatem FMD, to znaczy ślinotoku i kulawienia
bydła. Lecz one zazwyczaj nie przejawiają się tak u ludzi; jednakowoż każda plaga, zesłana
przez Boga, nie jest jakąś zwykłą tylko rzeczą. Zwróćcie jednak uwagę, te wrzody i
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pryszcze nękały zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Więc mogło tu chodzić o chorobę, która
grasowała wśród zwierząt, a na skutek ich spożywania przez ludzi, przeszła do ludzkiej
populacji.
7. Grzmoty i grad
2. Moj. 9:18: „Otóż Ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie
było w Egipcie od dnia jego założenia aż dotąd”.
8. Szarańcza
2 Moj. 10:4-5: „4. Bo jeżeli będziesz się wzbraniał wypuścić lud mój, to Ja jutro
sprowadzę szarańczę na twój kraj. 5. Pokryje ona całą ziemię tak, że nie będzie można
zobaczyć ziemi, i pożre resztę tego, co ocalało, co pozostało po gradzie, i obgryzie wszystkie
drzewa, które wam rosną na polu”.

48: Plaga szarańczy przesuwa się przez Afrykę
23. maja 2008
Napisała Helen Pearson
Olbrzymie mnóstwo szarańczy pustynnej pustoszyło kraje Zachodniej Afryki w tym
roku, niszcząc plony i paraliżując kraje, w których już był niedostatek żywności. Niezwykła
na tych terenach deszczowa pogoda stworzyła doskonałe warunki dla tych insektów i
kładły swoje jajka w wilgotnej piaszczystej glebie co dwa lub trzy miesiące, powiększając
swoją ilość dziesięciokrotnie w każdej nowej generacji. Naukowcy obawiają się, że
szarańcza będzie się rozmnażać bez żadnych ograniczeń i w zimie, i pojawi się w jeszcze
większych ilościach w następnej wiośnie. „Jest to najbardziej poważna i niebezpieczna
sytuacja, jaką widzieliśmy w ciągu ostatnich 15 lat”, mówi Keith Cressman, etymolog w
Rzymie w głównej kwaterze Organizacji do zabezpieczenia pokarmu i Organizacji rolniczej
Narodów Zjednoczonych. Plagi szarańczy nawiedzały Afrykę sporadycznie w ciągu więcej
niż 6 tysięcy lat. Kiedy te insekty osiągną krytyczną ilość, zaczną się zgromadzać razem,
najpierw tworząc dywany niedojrzałych poczwarek, a potem masy oskrzydlonych owadów,
które mogą zalać setki mil kwadratowych. Ich chmary mogą zaćmić niebo i przelatują 120
mil każdego dnia i za jedną noc ogołocą całe pole. Lecz ich plaga w ubiegłym roku
posuwała się okrężnym ruchem z Mauretanii na zachód do Maroka a ostatecznie dotarła
aż do wybrzeży Morza Śródziemnego w Libii i w Egipcie. Państwa zwalczają tą inwazję
przy pomocy pestycydów, rozpylanych ze samolotów i samochodów ciężarowych. Lecz
stłumienie szarańczy jest bardzo trudne, ponieważ terytorium, które trzeba opryskać, jest
olbrzymie, a wielu krajom brakuje pieniędzy i wyposażenia technicznego. Jest to zależne
od pogody, jak bardzo będzie pogarszać się sytuacja. Ostatnia plaga, która zaczęła się w
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1987 roku, ustała aż w 1989 r. częściowo dlatego, że gwałtowne wiatry porwały roje
szarańczy do Atlantyku i niosły ją aż do morza Karaibskiego.
wiadomości humanistyczne i analizy
Sobota, 24. maja 2008
ZACHODNIA AFRYKA: Plaga szarańczy nasila się i sięga aż do Czadu
DAKAR 9. sierpnia 2004 (IRIN) Plaga szarańczy posuwająca się przez południowe
tereny pustyni Sahary zagrażają poważnie zbiorom plonów w Mauretanii, w Mali i Nigerii,
i dotarły po raz pierwszy aż do Czadu, orzekli eksperci rolnictwa i urzędnicy rządowi w
poniedziałek.
O weekendzie chmary szarańczy zaatakowały wschodnie Mali i zaczęły pożerać plony,
jak powiedział urzędnik z rolnictwa w głównym mieście Mopti.
„To, co widziałem wczoraj wieczorem około 8 wieczorem w pobliżu Douentza w drodze
do Gao, było niepokojące: około cztery hektary roli były pokryte szarańczą” powiedział
Cheick Sidiya Diaby, przedstawiciel władz, rejonowy dyrektor rolnictwa w Mopti, kiedy
przedzwonił do IRIN.
„Dotychczas chmara szarańczy, która składała się z 600 000 do 700 000 owadów / ha
pożerała głównie drzewa i trawę, ale teraz zaczęła pożerać również plony zbóż. Jeżeli nie
będziemy przeciwdziałać, konsekwencje dla ludzi i ich bydła będą nieobliczalne” dodał.
Dalej na wschód w Nigerii szarańcza zaatakowała kilka uprawnych terenów na
południu w centrum kraju – pod koniec ostatniego tygodnia, powodując kolejne zniszczenia
na zbożach i pastwiskach, powiedzieli rządowi urzędnicy do śledzenia szarańczy
francuskiej agencji prasowej AFP.
W Mauretanii, gdzie miliony szarańczy osiadły na główne miasto Nuakszot w ubiegłym
tygodniu i pożarły zieleń jego drzew, trawników i ogrodów; urzędnicy rządowi ostrzegali,
że 80 % zbóż w państwie może zostać zniszczone, a przed 600 000 do 800 000 ludzi stoi
widmo głodów.
Więcej niż 200 chmar tych latających owadów, z których każdy może pożreć potrawę o
wadze swego ciała za dzień, były dotychczas stwierdzone w Mauretanii. Chmary szarańczy
w międzyczasie przenoszone przez wiatry przesunęły się na wschód do Czadu, i pracownicy
międzynarodowej pomocy obawiają się, że ostatecznie przeniosą ich aż do nękanego
niepokojami Darfuru w zachodnim Sudanie.
Urzędnik rządowy Czadu powiedział IRIN, że dwie chmary spostrzeżono w ostatnim
tygodniu około Ati, 450 km na wschód od stolicy N’djamena.
„Kiedy chmary szarańczy przelatywały koło jeziora Czad, zniszczyły około 30 do 60
hektarów ziemi uprawnej, produkującej żywność, głównie proso i kukurydzę”, powiedział
Ndoubabe Tigaye, dyrektor ochrony roślinności ministerstwa rolnictwa, podczas rozmowy
telefonicznej z IRIN, kiedy dzwonił z N’djamena.
Jednakże bez względu na intensywność inwazji szarańczy, wszystkie państwa Sahelu
cierpią z powodu chronicznego niedostatku środków owadobójczych oraz urządzeń do
opryskiwania czy samochodów do ich rozpylania w walce z szarańczą i zapobieganiu jej
rozmnażania się.

12

Państwo Mali dotychczas wybrało jedną trzecią z trzech milionów dolarów, o które
prosiło ofiarodawców, aby mogło poczynić kroki w zapobieganiu rozmnażania się
szarańczy.
„Dotychczas nasze państwo było zaatakowane 63 chmarami szarańczy, ale mamy tylko
jedną trzecią środków, których potrzebujemy do potraktowania niemal 650 000 hektarów
roli, która jest obecnie zaatakowana szarańczą”, powiedział Brahima Koni, wysłannik
koordynatora do zwalczania szarańczy w Mali, kiedy dzwonił do IRIN z Bamako. I dodał,
że jak na razie Mali ma tylko 18 ekip do opryskiwania szarańczy, rozmieszczonych na
ziemiach uprawnych.
W Czadzie mają władze tylko cztery ekipy poszukiwawcze, które zostały wysłane, by
szukały chmary szarańczy, lecz nie mają urządzeń do opryskiwania, ani środków
owadobójczych, potrzebnych do uśmiercania szarańczy, albo wywoływania bezpłodności ich
jajek. „Nie mamy nawet pestycydów” skarżył się Ndoubabe przed IRIN, dodając, że władze
Czadu mają zamiar wystosować prośbę o międzynarodową pomoc przy zwalczaniu
szarańczy.
Na dwudniowych obradach na temat opanowania szarańczy w Zachodniej Afryce, które
odbywały się w Algierii przed dwoma tygodniami, Czad prosił o 7 milionów dolarów, aby
mógł potraktować pestycydami 250 000 hektarów. W tamtym czasie nie było widać żadnej
szarańczy w kraju, lecz obecnie pojawiła się masowo.
W Algierii, wysłannicy rządów z Algerii, Maroka, Tunezji, Mauretanii, Senegalu, Mali,
Nigerii i Czadu usiłowali o skoordynowanie swoich strategii. Wystosowali prośbę do
wspólnoty międzynarodowej o co najmniej 58 milionów dolarów, aby mogli spotęgować
działania zapobiegające rozmnażaniu się szarańczy, przy pomocy samochodów i
samolotów, wyposażonych w urządzenia do rozpylania środków owadobójczych.
Bogatsze państwa Północnej Afryki, które same miały bolesne doświadczenia z
pierwszej ręki z plagami szarańczy w ostatnich miesiącach, obiecały również szybką
techniczną pomoc uboższym państwom sąsiednim na południu Sahary, w postaci
ekspertów, samochodów i środków owadobójczych.
Na przykład w poniedziałek Maroko wysłało 50 tysięcy litrów pestycydów i dwa
samochody opryskujące, oraz trzy samoloty opryskujące zboża do Mauretanii.
Organizacja żywności i rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) powiedziała, że pomoc
zaoferowana przez ofiarodawców na konferencji w Algierii, dała początek napływowi
potrzebnych środków.
„Nowe zapomogi napływają niemal każdego dnia, lecz jest potrzebny czas, aby
zapomogi ofiarodawców wprowadzić w czyn”, powiedział gazecie IRIN Clive Elliott ekspert
FAO w sprawach zwalczania szarańczy w Rzymie. „Obliczamy, że od chwili, kiedy te
fundusze zostaną zatwierdzone, trwa to około miesiąca, zanim zostaną te środki
zastosowane na roli.”
„Jest dobra szansa do tego, że wiele plonów może być chronionych, ale jeśli pytacie się
mnie, czy jest możliwe zatrzymać cykl rozwoju szarańczy na jej szlaku, jest to o wiele
trudniejsza sprawa”, dodał on.
Tymczasem lokalni ludzie w krajach dotkniętych plagą uciekają się do zwalczania
inwazji tych insektów swoimi gołymi rękami.
W Mali wieśniacy utworzyli grupy po 50 ludzi, którzy zbierają się, kiedykolwiek
zobaczą szarańczę, osiadającą na ich plonach, i próbują przepędzić ją przy pomocy kijów.
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Kiedy szarańcza opadła na Nouakszot w ubiegłym tygodniu, mieszkańcy miasta
próbowali, na próżno zresztą, przepędzić ją dymem z zapalonych opon i suchego liścia.
W wielu krajach wieśniacy po prostu wykopują jamy w ziemi, mając nadzieję, że
niedawno wylęgła, nie latająca jeszcze szarańcza, znana jako koniki polne, wpadnie do
nich. Potem je palą ogniem albo topią w wodzie.
Lecz eksperci na szarańczę ostrzegają, że najgorsze ma dopiero przyjść. „W następnych
tygodniach będzie o wiele więcej szarańczy, niż ile jej dotychczas przyleciało” powiedziała
gazecie IRIN Annie Monnard z Rzymu, FAO specjalistka do zwalczania szarańczy.

Północnozachodni Afganistan nawiedzony plagą szarańczy
10. Maja 2008 11.11.11 GMT
Źródło: Reuters
Kabul, 10. Maja (Reuters) – Władze Afganistanu badają zasięg niespotykanej tu inwazji
szarańczy, która zachęciła lokalne władze w niektórych rejonach, do zaoferowania pszenicy
obywatelom, jako nagrodę za uśmiercanie tych insektów. Około 300 ton szarańczy zostało
uśmierconych przez ludzi tylko w północnozachodniej prowincji Badghis w ubiegłych
tygodniach, powiedział w sobotę Abdul Ghafar Ahmadi, senior urzędnik z ministerstwa
rolnictwa, cytujący urzędników z prowincji. Lokalne władze w Badghis i sąsiednim Herat
obiecały obywatelom po 7 kg pszenicy w zamian za uśmiercenie 1 kg szarańczy, pomimo
nagłego globalnego wzrostu cen żywności, który dotkliwie nawiedził obywateli
Afhanistanu. Ahmadi powiedział: „Plaga szarańczy była dotychczas niespotykana w
Afganistanie. Szczególnie zła sytuacja jest tutaj w Badghis, które cierpi również na skutek
suszy” – powiedział reporterom Reuters z Badghis. „Słyszałem od lokalnych urzędników,
że obywatele uśmiercili 300 ton szarańczy.” Nie potrafił powiedzieć, ile hektarów uprawnej
ziemi zostało zniszczonych przez tą inwazję, lecz powiedział, że ludzie podjęli się
mechanicznego uśmiercania szarańczy w kilku częściach tego rejonu, który sąsiaduje z
Turkmenią. „Jest to problem regionalny i nie jest ograniczony tylko do Afganistanu”,
powiedział on. (Sprawozdanie napisane przez Sayeda Salahuddina, edytowane przez
Aleksego Richardosona)

!!!UWAGA! Artykuł o zachodniej Afryce (poniżej) powtarza się
niemal dosłownie w angielskim kazaniu! Nie wiem, dlaczego br.
Brian umieścił go w tym kazaniu dwukrotnie. Bracie Zbyszku,
zostawiam więc tobie do decyzji, czy go zostawisz w tym kazaniu!!!
ZACHODNIA AFRYKA: Plaga szarańczy nasila się i sięga aż do Czadu
Zdjęcie: FAO – Szarańcza pustynna pożera każdego dnia wegetację o wadze swego
własnego ciała. (brak zdjęcia)
DAKAR 9. sierpnia 2004 (IRIN) Plaga szarańczy posuwająca się przez południowe
tereny pustyni Sahary zagraża poważnie zbiorom plonów w Mauretanii, w Mali i Nigerii, i
dotarła po raz pierwszy aż do Czadu, orzekli eksperci rolnictwa i urzędnicy rządowi w
poniedziałek.
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O weekendzie chmary szarańczy zaatakowały wschodnie Mali i zaczęły pożerać plony,
jak powiedział urzędnik z rolnictwa w głównym mieście Mopti.
„To, co widziałem wczoraj wieczorem około 8. godz. wieczorem w pobliżu Douentza w
drodze do Gao, było niepokojące: około cztery hektary roli były pokryte szarańczą”
powiedział Cheick Sidiya Diaby, przedstawiciel władz, rejonowy dyrektor rolnictwa w
Mopti, kiedy przedzwonił do IRIN.
„Dotychczas chmara szarańczy, która składała się z 600 000 do 700 000 owadów na ha
pożerała głównie drzewa i trawę, ale teraz zaczęła pożerać również zboża. Jeżeli nie
będziemy przeciwdziałać, konsekwencje dla ludzi i ich bydła będą nieobliczalne” dodał.
Dalej na wschód w Nigerii szarańcza zaatakowała kilka uprawnych terenów na
południu w centrum kraju – pod koniec ostatniego tygodnia, powodując kolejne zniszczenia
na zbożach i pastwiskach, powiedzieli rządowi urzędnicy do śledzenia szarańczy
francuskiej agencji prasowej AFP.
W Mauretanii, gdzie miliony szarańczy osiadły na główne miasto Nuakszot w ubiegłym
tygodniu i pożarły zieleń jego drzew, trawników i ogrodów; urzędnicy rządowi ostrzegali,
że 80 % zbóż w państwie może zostać zniszczone, a przed 600 000 do 800 000 ludzi stoi
widmo głodów.
Więcej niż 200 chmar tych latających owadów, z których każdy może pożreć potrawę o
wadze swego ciała za dzień, były dotychczas stwierdzone w Mauretanii.
Chmary szarańczy w międzyczasie przenoszone przez wiatry przesunęły się na wschód
do Czadu, i pracownicy międzynarodowej pomocy obawiają się, że ostatecznie przeniosą ich
aż do nękanego niepokojami Darfuru w zachodnim Sudanie.
Urzędnik rządowy Czadu powiedział IRIN, że dwie chmary spostrzeżono w ostatnim
tygodniu około Ati, 450 km na wschód od stolicy N’djamena.
„Kiedy chmary szarańczy przelatywały koło jeziora Czad, zniszczyły około 30 do 60
hektarów ziemi uprawnej, produkującej żywność, głównie proso i kukurydzę”, powiedział
Ndoubabe Tigaye, dyrektor ochrony roślinności ministerstwa rolnictwa, podczas rozmowy
telefonicznej z IRIN, kiedy dzwonił z N’djamena.
Jednakże bez względu na intensywność inwazji szarańczy, wszystkie państwa Sahelu
cierpią z powodu chronicznego niedostatku środków owadobójczych oraz urządzeń do
opryskiwania czy samochodów do ich rozpylania w walce z szarańczą i zapobieganiu jej
rozmnażania się.
Państwo Mali dotychczas wybrało jedną trzecią z trzech milionów dolarów, o które
prosiło ofiarodawców, aby mogło poczynić kroki w zapobieganiu rozmnażania się
szarańczy.
„Dotychczas nasze państwo było zaatakowane 63 chmarami szarańczy, ale mamy tylko
jedną trzecią środków, których potrzebujemy do potraktowania niemal 650 000 hektarów
roli, która jest obecnie zaatakowana szarańczą”, powiedział Brahima Koni, wysłannik
koordynatora do zwalczania szarańczy w Mali, kiedy dzwonił do IRIN z Bamako. I dodał,
że jak na razie Mali ma tylko 18 ekip do opryskiwania szarańczy, rozmieszczonych na
ziemiach uprawnych.
W Czadzie mają władze tylko cztery ekipy poszukiwawcze, które zostały wysłane, by
szukały chmary szarańczy, lecz nie mają urządzeń do opryskiwania, ani środków
owadobójczych, potrzebnych do uśmiercania szarańczy, albo wywoływania bezpłodności ich
jajek. „Nie mamy nawet pestycydów” skarżył się Ndoubabe przed IRIN, dodając, że władze
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Czadu mają zamiar wystosować prośbę o międzynarodową pomoc przy zwalczaniu
szarańczy.
Na dwudniowych obradach na temat opanowania szarańczy w Zachodniej Afryce, które
odbywały się w Algierii przed dwoma tygodniami, Czad prosił o 7 milionów dolarów, aby
mógł potraktować pestycydami 250 000 hektarów. W tamtym czasie nie było widać żadnej
szarańczy w kraju, lecz obecnie pojawiła się masowo.
W Algierii, wysłannicy rządów z Algierii, Maroka, Tunezji, Mauretanii, Senegalu, Mali,
Nigerii i Czadu usiłowali o skoordynowanie swoich strategii. Wystosowali prośbę do
wspólnoty międzynarodowej o co najmniej 58 milionów dolarów, aby mogli spotęgować
działania zapobiegające rozmnażaniu się szarańczy, przy pomocy samochodów i
samolotów, wyposażonych w urządzenia do rozpylania środków owadobójczych.
Bogatsze państwa Północnej Afryki, które same miały bolesne doświadczenia z
pierwszej ręki z plagami szarańczy w ostatnich miesiącach, obiecały również szybką
techniczną pomoc uboższym państwom sąsiednim na południu Sahary, w postaci
ekspertów, samochodów i środków owadobójczych.
Na przykład w poniedziałek Maroko wysłało 50 tysięcy litrów pestycydów i dwa
samochody opryskujące, oraz trzy samoloty opryskujące zboża do Mauretanii.
Organizacja żywności i rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) powiedziała, że pomoc
zaoferowana przez ofiarodawców na konferencji w Algierii, dała początek napływowi
potrzebnych środków.
„Nowe zapomogi napływają niemal każdego dnia, lecz jest potrzebny czas, aby
zapomogi ofiarodawców wprowadzić w czyn”, powiedział gazecie IRIN Clive Elliott ekspert
FAO w sprawach zwalczania szarańczy w Rzymie. „Obliczamy, że od chwili, kiedy te
fundusze zostaną zatwierdzone, trwa to około miesiąca, zanim zostaną te środki
zastosowane na roli.”
„Jest dobra szansa do tego, że wiele plonów może być chronionych, ale jeśli pytacie się
mnie, czy jest możliwe zatrzymać cykl rozwoju szarańczy na jej szlaku, jest to o wiele
trudniejsza sprawa”, dodał on.
Tymczasem lokalni ludzie w krajach dotkniętych plagą uciekają się do zwalczania
inwazji tych insektów swoimi gołymi rękami.
W Mali wieśniacy utworzyli grupy do 50 ludzi, którzy zbierają się, kiedykolwiek
zobaczą szarańczę, osiadającą na ich plonach, i próbują przepędzić ją przy pomocy kijów.
Kiedy szarańcza opadła na Nouakszot w ubiegłym tygodniu, mieszkańcy miasta
próbowali na próżno zresztą przepędzić ją dymem z zapalonych opon i suchego liścia.
W wielu krajach wieśniacy po prostu wykopują jamy w ziemi, mając nadzieję, że
niedawno wylęgła, nie latająca jeszcze szarańcza, znana jako koniki polne, wpadnie do
nich. Potem je palą ogniem albo topią w wodzie.
Lecz eksperci na szarańczę ostrzegają, że najgorsze ma dopiero przyjść. „W następnych
tygodniach będzie o wiele więcej szarańczy, niż ile jej dotychczas przyleciało” powiedziała
gazecie IRIN Annie Monnard z Rzymu, Fao specjalistka do zwalczania szarańczy.
9. Ciemności
2. Moj. 10, 21-22: „21. Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku niebu i
nastanie nad całą ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. 22. I
wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez
trzy dni”.
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Otóż, nie mam zbyt wiele do powiedzenia o dziewiątej i dziesiątej pladze, które przyszły
na Egipt, jak tylko tyle: Wierzę, że ciemności, które oni widzieli w naturalnym zakresie
wtedy, manifestują się w duchowym zakresie obecnie.
Izaj. 60, 2: „Bo oto ciemność okryją ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a
jego chwała ukaże się nad tobą”.
W poselstwie Shalom 64-0112 p 15 brat Branham również czyta to miejsce Pisma, a
potem mówi: „Bo oto ciemności okryją ziemię i wielki mrok narody; lecz PAN zabłyśnie nad
tobą, a jego chwała będzie widziana nad tobą. „Wielkie ciemności nad ludźmi…” Jeżeli
chodzi o to, oczywiście to jest proroctwo o czasie, w którym obecnie żyjemy.
Shalom 64-0112 p 27 Prorok powiedział: „Wielkie ciemnością ogarną ludzi”, tym razem
ludzi tego świata. I dokładnie to właśnie mamy obecnie, wielkie ciemności ogarniają ludzi.
Shalom 64-0112 p 25 Podobnie jak, byli Żydzi w dniach, kiedy Jezus przyszedł na
ziemię; Izajasz prorokował o tym i powiedział: „I stanie się… Oni będą mieć oczy, lecz nie
będą mogli widzieć, będą mieć uszy, a nie będą mogli słyszeć.” I dlatego Jezus modlił się o
ich przebaczenie, ponieważ to musiało stać się w ten sposób, aby się wypełniło Pismo
Święte. I to powróciło znowu do nas. Biblia mówiła o tym czasie, w którym my żyjemy i
zapowiedziała, że te rzeczy będą się dziać: wielkie ciemności ogarną ludzi. I my to
widzimy, że po prostu jest coś, czego ludzie chcą, lecz nie mogą tego osiągnąć.
Nikodem wyraził to pewnego razu przed Panem: „Rabbi, wiemy, że jesteś Nauczycielem,
który przyszedł od Boga, bo żaden człowiek nie może czynić tych spraw, które Ty czynisz,
gdyby Bóg nie był z Nim.” Lecz była to ciemność względnie ślepota, która przyszła na
Żydów, aby Mesjasz mógł przyjść i wziąć sobie Oblubienicę z pogan. Oni musieli odrzucić
Go. I to właśnie jest ta wielka ciemność, która ogarnęła kościoły i organizacje
dzisiaj, więc nie dostrzegają tej Światłości, która świeci. Rozumiecie? Widzicie,
wydaje się, że nastała taka wielka presja.
Shalom 64-0112 p 44 Tak wielu dobrych, szczerych ludzi dzisiaj jest zajętych swoimi
wierzeniami, kościołami i organizacjami; „mają formę pobożności, lecz zapierają się jej
mocy”, jak mówi to również 2. Tymoteusza 3. rozdział. Wielkie ciemności, zaślepienie
Izraela przyszło po to, aby poganom zajaśniała Światłość. Obecnie przychodzi zaślepienie
na pogan, a to oznacza Światłość dla Izraela. Jest to podobne do dnia i nocy; na jednej
stronie kuli ziemskiej panują ciemności, na drugiej stronie panuje światłość; i ta światłość
przechodzi na drugą półkulę. Tak samo księżyc przechodzi po swojej orbicie, jak zawsze
czynił, i odbicie ciemności tej ziemi przyćmiewa jego światło. To nam odzwierciedla, że wiek
kościoła dla pogan jest zakończony. Kościół przygotowuje się, przygotowując się na ten czas;
bo jest pora na Zachwycenie. Albowiem ciemności nadciągają na pogan i wkrótce
nastanie brzask dnia dla Żydów. Słońce podróżowało ze wschodu na zachód i obecnie
jesteśmy na Zachodnim Wybrzeżu. Światło może uczynić tylko jedną rzecz – iść znowu na
wschód – na drugą stronę. Wy to rozumiecie, prawda? Światło może iść tylko znowu na
wschód, tam gdzie ono zaczęło świecić – na Izraela. Bóg zaślepił ich na pewien czas, lecz
obecnie ciemności przypadają na pogański świat i okrywają go cały. Poganie będą deptać po
Jeruzalemie, aż zakończy się okres czasu dla pogan. Jezus tak powiedział. I obecnie jest to
zakończone – wielkie ciemności przypadły na ludzi. Bóg odzwierciedla to na
nieboskłonie, jak On pokazał to na ziemi, zanim się to wszystko dzieje. My jesteśmy w toku
tego.
I przypomnijcie sobie, Duch Święty przyszedł do naszej kaplicy i narysował na ścianie
różne stadia tej Światłości i przedstawił, że na końcu nie będzie niemal żadnej światłości.
Brat Vayle nadmienił mi przed kilkoma tygodniami, że wydaje się, iż bez względu na to,
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jak bardzo próbujemy wręczyć Słowo Boże ludziom, tym większe ciemności pojawiają się
między ludźmi.
Shalom 64-0119 p 56 Zwróćcie uwagę, ta godzina… Dlaczego? Czasami ludzie, którzy
twierdzą o sobie i uważają się za szczerych, lecz wielkie ciemności doprowadziły ich do
tego. Biblia mówi, że oni tacy właśnie będą.
Bóg zatroszczył się o uzdrowienie 54-0719E p 60 Dlaczego ten świat jest w takich
ciemnościach? Dlaczego wielka ciemność ogarnęła serca ludzi? Dlaczego Duch Święty
nawołuje ustawicznie, ale poganie zamykają swoje serca przed tym Poselstwem? Dlaczego
tacy jesteście? Ponieważ jesteście dobrze odżywiani. Macie dobre odzienie. Czy nie wiecie, że
to miłosierdzie przychodzi od Boga? Czy wiecie, że nadchodzi godzina, kiedy będziecie
płakać i krzyczeć, i narzekać z powodu tych rzeczy – kiedy ich nie otrzymacie? Obudźcie się,
kiedy jest jeszcze stosowna pora i kiedy możecie przyjąć Boga, przyjmijcie Go. Amen.
Shalom 64-0112 p 24 Kobieta chce obcinać swoje włosy i postępować jak mężczyzna. A
mężczyzna chce postępować jak kobieta. Rozumiecie? I człowiek może rozmawiać z nimi i
oni są miłymi ludźmi w rozmowie, miłymi i przyjaznymi ludźmi, towarzyskimi ludźmi. Co
to spowodowało? Są to te wielkie ciemności, które przypadły na ludzi; jest to coś, co
wepchnęło ich do tego stanu.
10. Śmierć pierworodnych
2. Moj. 11, 4-5: „4. I rzekł Mojżesz: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. 5. I
pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał
zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i
wszelkie pierworodne bydła”.
Odsłonięcie Boga 64-0614M p 81 Oni obecnie duchowo umierają. Jest to duchowa
zasłona. Rozumiecie? Tamta była naturalną zasłoną. To jest duchowa zasłona. Rozumiecie?
Oni ciągle dalej wchodzą bezpośrednio za nią. Możecie im mówić, lecz oni: „O, ja wiem. Ja
to wiem, lecz ja…” I chodzą dalej po swojemu; to jest w porządku. To tylko mówi…
Przypomnijcie sobie, ostatnią plagą w Egipcie była śmierć, przed wyjściem (Izraela).
Ostatnią plagą na ziemi jest duchowa śmierć przed wyjściem (Oblubienicy).
Pozostali zostaną spaleni ogniem i zamienią się z powrotem w proch, a sprawiedliwi będą
chodzić po ich popiołach. Lecz ostatnią rzeczą jest duchowa śmierć za to, że odrzucili Słowo.
Mów do tej skały 53-1115 p 47 Oto ta plaga zasięga ten dom i przynosi śmierć, ona
przynosi śmierć. I zanim się ktoś spostrzeże, oni przechodzą koło domu. „Kiedy zobaczę
krew, ominę was.” Tak jest. Anioł śmierci przechodzi dzisiaj. I pozwólcie, że wam coś
powiem; zasięga to kraje w dzisiejszym czasie. Słuchajcie, te kościoły i organizacje, które
mają formę pobożności, lecz zapierają się jej mocy, stwierdzacie, że oni wchodzą tam; nie
jest to naturalna śmierć; jest to duchowa śmierć. Naturalna śmierć nie jest tak zła,
lecz duchowa śmierć, kiedy człowiek jest oddzielony, odcięty od Boga; na skutek
grzechu on zaprzepaścił swój dzień łaski. Oni przyszli do zboru, rozglądnęli się i
orzekli: „To grupa religijnych fanatyków, nie zwracajcie na nich żadnej uwagi.” Diabeł jest
za kazalnicą, jest to tak pewne, jak ten świat. Oczywiście.
Wybrane przez Boga miejsce oddawania czci 65-0220 p 30 A więc, tak samo jest
dzisiaj. Jest tylko jedno miejsce, którego nie może zaatakować duchowa śmierć; jest to
Słowo. Śmierć nie może zaatakować Słowa, ponieważ Ono jest żyjącym Słowem Bożym.
Lecz kiedy domieszasz do Niego jakieś wierzenia, Słowo usuwa się na bok. Ono się oddzieli
jak olej od wody. Nie można ich zmieszać razem. Widzicie zatem, kiedy wierzenie wchodzi
do denominacji, to wszyscy idą za tym wierzeniem, i Słowo umiera w nich i idzie dalej z
kimś innym i rozrasta się coraz bardziej, nabiera rozpędu, kiedy przechodzi przez
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usprawiedliwienie, poświęcenie i chrzest Duchem Świętym, i ciągle dalej aż do stadium
ziarna. Czy widzicie tą ścieżkę, po której kroczył Bóg, przynosząc na ziemię Swoje Imię
przez cały czas ciągle tak samo, ponieważ On jest Słowem. Zwróćcie uwagę, Ono nie może
umrzeć. Słowo Życia nie może umrzeć. Zauważcie, jak doskonałym Ono jest. Aniołowi
śmierci nie było zabronione, aby uderzył na wielkich intelektualnych ludzi w Egipcie; nie
miał zakazu uderzyć na te święte kraje i jego wspaniałe budowle, które należały do faraona
albo kapłana tego kraju; aniołowi nie było zabronione uderzyć w nie. On mógł uderzyć w
jakąkolwiek budowlę i jakiekolwiek miejsce, czy na kogokolwiek. Nie mógł jednak uderzyć
tam, gdzie był ofiarowany baranek. Śmierć nie może uderzyć tam, gdzie jest to
przygotowane przez Boga miejsce, a ono jest w Baranku. Zwróćcie uwagę, nie było mu
nawet zabronione uderzyć w Izrael względnie w hebrajskich kapłanów, i w którąkolwiek z
ich denominacji. Wszyscy musieli być w wybranym i przygotowanym przez Boga miejscu,
inaczej uderzyła śmierć.
Módlmy się…

