Mówione Słowo # 47
Przygnębienie, depresja w czasie końca i sąd część 1
Brian Kocourek
W tym kazaniu chcielibyśmy zbadać myśl, którą wypowiedział brat Branham,
a potem zwrócić się do Pisma, by zobaczyć, skąd on przyszedł, kiedy wypowiedział
te słowa.
W kazaniu Religia Jezabeli 61-0319 P:100 brat Branham powiedział: Kiedy
Bóg posyła poselstwo i mówi do ludzi, a oni nie przyjmą tego, wtedy On wycofuje
Swego sługę i zsyła plagi: głód, śmierć, w duchownej i fizycznej sferze. Obserwuj
to przygnębienie, bracie. Myślisz, że widziałeś coś; tylko zaczekaj przez chwilkę.
Niczego nie widziałeś. Myślisz, że umierasz za dobre duchowe przebudzenie; tylko
zaczekaj trochę. Czekaj tylko, pragnij i krzycz, by słyszeć Słowo Boże. Tak jest
powiedziane w Biblii. „W czasach ostatecznych będzie głód”, powiedział prorok,
„nie tylko za chlebem i wodą, lecz będzie głód słuchania prawdziwego Słowa
Bożego.” Lecz ten głos będzie cichy, gdzieś na pustkowiu, ukryty. On polecił
krukom, Jego sługom. Błogosław te ptaki, Jego sługi, które utrzymały przy życiu
głos Eliasza podczas jego odizolowania się od kościoła.
Otóż, mamy takich ludzi, którzy myślą, że on miał na myśli duchowe
przygnębienie, i z tego stwierdzam, dlaczego oni myśleliby w ten sposób, lecz jak
zobaczycie w Piśmie i innych rzeczach – brat Branham mówi nam, że nastąpi taki
kryzys ekonomiczny w skali światowej, jakiego jeszcze nie widziano.
W księdze Daniela 8:23-25
czytamy:
Lecz pod koniec (w czasach
ostatecznych) ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary(zupełności),
powstanie (sam przedstawi się lub wejdzie na widownię) król zuchwały (potężna
Bytność) i podstępny (dwulicowy).
24 Siła jego (bogactwo) będzie potężna (ogromna – nie zdobył jej poprzez jego
własną zdolność wyprodukowania bogactwa, co oznacza, że zyska je od innych) i
spowoduje okropne nieszczęścia (zrujnuje, wypaczy, doprowadzi do korupcji); i
szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu(będzie mieć wielkie zyski), i zniszczy
(będzie uciskać lub naciskać i zrujnuje) możnych (wiele narodów) i lud
świętych.(wybrany naród Boży – Żydów). 25 Działając podstępnie dzięki mądrości,
będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i poprzez pokój (spokój, łatwość i
dobrobyt) wielu zniszczy (przywiedzie do korupcji, wypaczenia i zrujnowania)
niespodzianie. Lecz gdy powstanie (powstanie i przedstawi samego siebie)
przeciwko (w imieniu lub na konto) księciu książąt (Chrystusowi), zostanie
zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. (Kiedy końcowy akt zostanie zgrany).

2 Tes. 2:3-13 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie
pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości,
syn zatracenia, 4 Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem
lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się
za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 6 A
wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. 7
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który
teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. 8 A wtedy objawi się ów niegodziwiec,
którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia
swego. 9 A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród
znaków i rzekomych cudów, 10 I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec
tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich
zbawić. 11 I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, 12 Aby
zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie
w nieprawości. 13 My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia,
umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha,
który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
Daniela 11:21-23 A po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą
godności królewskiej, lecz przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie
władzę. 22 Wojska będą przed nim doszczętnie zniesione jakby powodzią i rozbite,
nawet książę przymierza będzie zmiażdżony. 23 Od chwili sprzymierzenia się z
nim będzie postępował zdradliwie; wyruszy, będzie silny mimo małego zastępu.
Daniela 12:1-10 W owym czasie powstanie (wejdzie na widownię i przedstawi
Siebie samego) Michał (Chrystus), wielki książę, który jest orędownikiem (stoi po
stronie) synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku (udręki), jakiego
nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie
wybawiony (przesunięty z miejsca niepewnego do bezpiecznego) będzie twój lud
(Krewny), każdy, kto jest wpisany do księgi żywota (do rejestru genealogii).
Otóż, chcę, abyście zwrócili uwagę na następny wiersz, ponieważ on podaje
nam wskazówki do czasu tej wielkiej ucieczki.
2 A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota
wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. 3 Lecz roztropni (mówi o
mądrej pannie) jaśnieć (stworzą światłość przez ostrzeganie i nauczanie, a ta
nauka będzie) będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą
do sprawiedliwości (prawości), jak gwiazdy na wieki wieczne. 4 Ale ty, Danielu,
zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! (W tym
czasie)Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. 5 A gdy ja, Daniel, spojrzałem,
oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki.
6 I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy

przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? 7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w
szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i
przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa
czasy i pół czasu (czas = jeden, czasy = dwa, i pół = razem 3 i ½ roku), a gdy
doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. (lub kiedy się to
skończy). 8 Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie
mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? 9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są
zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.
A kiedy to nastąpi? Kiedy Siedem Pieczęci zostało otwartych, w tym czasie
wszystko będzie na swoim miejscu, by się wypełniło to proroctwo.
10 Wielu będzie oczyszczonych („obmytych wodą Słowa”, Efez. 5:26-27, Psalm
119:9), wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie.
Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.
Otóż, widzimy, że ta sama scena była odegrana w księdze Łukasza.
Łuk. 21:25-36 25I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach,
Czytałem wiele o roku 2000, a jest rzeczą bardzo interesującą, że w tym roku
nastąpi wydarzenie, które ma miejsce tylko co 38 lat. To ma coś wspólnego z
burzą słoneczną, olbrzymią kometą, która ma długi ogon składający się z tysięcy
meteorytów na orbicie Ziemi.
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.
Zatem, czym jest ten lęk narodów, i dlaczego jest tak wielkie zakłopotanie? To
właśnie musimy wiedzieć, jeżeli mamy zrozumieć, dlaczego każdy na ziemi będzie
dotknięty. Słowo lęk jest odpowiednikiem do greckiego słowa sunoche, co

oznacza: zwężony, ograniczony lub uciskany. Trzymany razem
przymusowo. Naciskać na każdą stronę podobnie, jak wpychanie łodzi do
wąskiego kanału lub zmuszanie zwierzęcia do zajęcia pozycji, gdzie nie
będzie się mogło poruszyć, aby farmer mógł podać lekarstwo. Popędzać. Z
tego można zobaczyć, że cały świat jest pchany lub uciskany do stanu
uniwersalnego ze wszystkich stron, aby przyjął lek nazwany Prawo Nowego
Świata lub światowy rząd. A potem widzimy, że świat będzie w zamieszaniu
poprzez ten Ucisk. A słowo zakłopotany oznacza, że oni będą zmieszani i nie będą
rozumieć, co się naprawdę stało i dlatego zaczną robić panikę. (Przypomnijcie
sobie, iż brat Branham powiedział, że świat musi dojść do stanu neurotycznego, a
pierwszym stadium neurotyzmu jest niepokój, który jest martwieniem się o to, co
mogłoby się wydarzyć.
Ew. Łukasza 21: 26 Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych
rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
Znajdujemy również w Hebr. 12:25-29 25 Baczcie, abyście nie odtrącili
tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi
przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego,
który przemawia z nieba. 26 Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią,
zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i
niebem. 27 Słowa:''Jeszcze raz'' wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi
ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć
nie można. 28 Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo
niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym
szacunkiem i bojaźnią. 29 Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
87-4 List do Hebrajczyków rozdział 3 57-0901M A więc ja wierzę, że
Rosella pójdzie gdzieś na pole misyjne; ponieważ Ameryka nie chce Ewangelii
(Wiecie o tym.); możemy to sobie po prostu przyznać. Ci anglosaksońscy ludzie są
wykończeni, to wszystko. Nie będzie już żadnej Ewangelii dla Ameryki. O,
będziecie mieć parę maruderów, teraz i potem; ale tak samo jak Ewangelia, to
przeminęło. A nie możecie nawet im głosić, rozmawiać z nimi. Oni nie wierzą w
nic. Rozumiecie? Oni mają parę uporczywych pomysłów, oni są w nich
ugruntowani, a następną rzeczą dla tego narodu jest sąd. Ona też będzie
sądzona. To może być przez nacisk; to może być poprzez bombę atomową,
to może być przy pomocy wielkiej plagi, choroby lub czegoś; lecz ona jest
gotowa. To nadchodzi; tysiące tysięcy ludzi upadnie.
18-7 Dzisiaj wypełniło się Pismo 65-0219 Byliśmy wielkim narodem, lecz
ona jest obecnie zgniła, skruszona i trzęsąca się i zrezygnowana, próbuje nałożyć
podatek na ludzi, by zyskać pieniądze, żeby posłać je tam, aby zakupić przyjaźń z
naszymi wrogami. Oni rzucają nam to prosto w twarz. Pierwsza wojna światowa,

druga wojna światowa, ciągle zdążamy do trzeciej. Oczywiście. Polityka gnije,
jest skorumpowana, cała skażona.
Świadectwo 63-1128M 20 011 Starałem się powiedzieć ubiegłego wieczoru,
że świat dochodzi do miejsca swego rozpadu, politycznie, socjalnie,
ekonomicznie. Powiecie: „Ekonomia? Więcej pieniędzy.” Tak, lecz skąd to
pochodzi? Pożyczyliśmy pieniądze z podatków, które będą płacone dopiero za
czterdzieści lat od dziś. Ona jest zniszczona. Ona jest zbankrutowana, naród: nie
tylko ten naród, lecz wszystkie. I nawet nie ma drogi powrotnej. A ta pułapka
jest ustawiona w ten sposób, by wprowadzić ten naród do czegoś. A wszyscy
z was są poinformowani o tym. Więc, kto ma bogactwo świata? Kto je trzyma?
(Ktoś mówi: „Rzym” wyd.) Na pewno, tak jest. Rzym je trzyma. A kiedykolwiek tak
postąpimy, jesteśmy zniszczeni. Zamiast tych handlarzy z tytoniem, whisky, i tak
dalej, którzy lubią zdobyć wielkie pieniądze, co będziemy musieli zrobić? Albo
zrobić wymianę waluty, albo pożyczyć gdzieś pieniądze. A kiedy tak zrobią, to jest
sprzedanie pierworodztwa, dokładnie, właśnie tak doskonale i właśnie tak, jak
Pismo mówi o tym. Czasem chciałbym wynająć pewnego razu w miejsce, jeżeli Pan
pozwoli, gdzie ten namiot pojawi się na widowni. I ja wierzę, że to wkrótce
nadejdzie w obecnych dniach, wkrótce pojadę do całego świata. Teraz mam
ogólnoświatowe zgromadzenia. I chciałbym pójść na miejsce, gdzie mógłbym
pozostać tam przez sześć tygodni, i podjąć się właśnie tych rzeczy i rozpatrzyć
dokładnie (Rozumiecie?), tam i z powrotem, na podstawie Pisma świętego. I jest
rzeczą zdumiewającą widzieć czas, w którym żyjemy. To mnie przeraża. To mnie
przeraża, nie dlatego... W moim sercu, dzwonią dzwony radości, wiedząc, że
przyjście Pańskie jest tak blisko. Lecz co przeraża mnie, jest to, że wielu jest
nieprzygotowanych na ten czas, któremu stawiamy czoło. To jest ta zła
strona. Ilu z was słyszało kiedy opowiadanie o wiewiórkach tam, w tym czasie?
Wielu, wszyscy, w porządku, przypuszczam, wszędzie. Coś tak niepozornego
wydarzyło się owego dnia. I ja byłem... Słyszeliście opowiadanie o górach, kiedy
schodziłem w dół, jak Pan napisał te sprawy na tych górach pewnego dnia. Moje
życie... Nie jestem kaznodzieją. Każdy o tym wie. Nie jestem kaznodzieją. Lecz to
jest zebrane w postaci duchowej, obserwując rzeczy i widząc te sprawy,
które się dzieją, i ostrzeganie ludzi przed rzeczami, które nastąpią. Takie
jest właśnie moje usposobienie. Nie mogę nic na to poradzić, tak samo jak ty
nie możesz za swoje usposobienie. Lecz On – Bóg umieścił każdego z nas do Ciała,
byśmy wykonali pewne sprawy. I ja obserwuję każdy niepozorny ruch, każdy
cel, każdy motyw, ponieważ wszystkim kieruje duch. Ten kościół był
postawiony tutaj w pewnym celu. Jest duch w tym kościele. Oczywiście. Duch w
twoim domu, w każdym budynku, w każdej sprawie jest duch, motyw, i cel.
Jeżeli ten kościół schodzi się tutaj, by bardzo uwielbić jakiś ludzki system lub coś,
wtedy jego motywy nie są właściwe; lecz jeśli on jest tutaj postawiony, by osiągnąć

coś dla Królestwa Bożego, wtedy jego motyw i cel są właściwe, jeżeli motywy są
kierowane w ten sposób.
(Takimi właśnie potrzeba nam być. Potrzeba nam być obserwatorami tego, co
się dzieje, by być w stanie powiedzieć, jaki duch motywuje tych ludzi.)
Otóż, wiemy, że Stany Zjednoczone są przeklęte jak reszta świata. Kiedy brat
Branham wyrzucił ten kamyk w powietrze, powiedział, że sądy są teraz na ziemi.
To jest w 5. Mojżeszowej 28 – błogosławieństwa i przekleństwa, które widzieliśmy
w zeszłym tygodniu, odnośnie ekonomii, to musi się dziać w ten sposób. Lecz
zatrzymaliście się kiedykolwiek, by pomyśleć przez chwilkę, dlaczego wszystkie
narody są zadłużone? I komu są zadłużeni? Oto pytanie.
Lecz wiemy, że Żydzi trzymają papiery wartościowe, lecz te papiery stają się
bezwartościowe. Lecz kto trzyma złoto? Oto jest ten klucz, właśnie tutaj, a my
wiemy, że Rzym trzyma złoto. A kiedy Rzym popiera te papiery swoim złotem,
czyje to wszystko jest? On właśnie.
A problem jest w tym, że nasza ogólnoświatowa ekonomia jest jak domek z
kart, który wkrótce rozsypie się. Jedność 62-0211 48 031 Cały świat jest
postawiony na tym. Cała ekonomia tego narodu jest oparty na tej fałszywej
koncepcji.
Nadprzyrodzony 56-0129 E-37 037 Bracie i siostro, nasza potężna Ameryka
i nasza wielka ekonomia, którą mamy, gnije u podstaw, a pewnego dnia,
widzę ją właśnie teraz, ona będzie zrujnowana.
Pierwsza pieczęć 63-0813 341 Zważajcie teraz. „W czasie końca”. Nie w tych
wczesnych czasach, kiedy Chrystus głosił, lecz „w czasie końca”, w tej ostatniej
części tego tygodnia – z tych siedemdziesięciu tygodni Daniela, które właśnie
przerobiliśmy. Chrystus głosił trzy i pół roku, a jest jeszcze wyznaczonych trzy i pół
roku. Czy się to zgadza? A ten książę ma w tym czasie zawrzeć przymierze z ludem
Daniela, którym są Żydzi. To się stanie, kiedy Oblubienica zostanie teraz zabrana.
Ona tego nie zobaczy. 342 Zwróćcie uwagę. W ostatniej połowie tygodnia Daniela
lud zawrze przymierze. Ten książę zawrze przymierze z Rzymem, zawrze z nimi
przymierze – niewątpliwie z powodu bogactwa, ponieważ katolicy i Żydzi
posiadają bogactwa świata. Ja byłem w Watykanie. Widziałem tą potrójną
koronę... Miałem możliwość zwiedzić cały Watykan. No wiecie, nie moglibyście go
kupić za setki miliardów razy miliardów dolarów.
Uwaga: to było przy kusie 30 dolarów za uncję. W latach sześćdziesiątych.
Dzisiaj złoto ma 30 razy większą wartość – 906 dolarów za uncję. Dlatego 100
miliard miliardów będzie 1.0 razy 1022 , to oznacza, że to będzie warte 100
sekstylionów. I ja uważam, że to tylko przedstawia, iż to będzie oszacowane w

sekstylionach dolarów, skoro słowo Watykan lub Vati-Cahain oznacza dom
Kaina.
Otóż, wy... Pomyślałem sobie po prostu: „Bogactwo świata” – jak mówi Biblia –
„było znalezione w nim”. (więc, jeżeli to jest bogactwem świata, wtedy skąd oni
zyskali to bogactwo? Od reszty świata, oczywiście. Czy kiedykolwiek
zastanawialiście się, jak to możliwe, że płacicie, powiedzmy, 50 dolarów za akcję,
a potem pewnego dnia, ona jest bezwartościowa? Gdzie idą te pieniądze? Kto
zgrabił te pieniądze, które zainwestowaliście, a teraz inwestycja jest
bezwartościowa? Ktoś musi je mieć. Ona po prostu nie przepadła. Potem brat
Branham mówi.) Pomyślcie tylko o tych wspaniałych miejscach, miliardy razy...
Dlaczego powstał w Rosji komunizm? Sprawia mi to po prostu niedomagania
żołądka, kiedy słyszę tak wielu kaznodziejów krzyczących o komunizmie, a oni
nawet nie wiedzą o czym kraczą. To się zgadza. Komunizm nie jest niczym. On jest
narzędziem w ręku Bożym, aby przynieść na ziemię pomstę za krew świętych. To
się zgadza.
349 A kiedy Kościół zostanie zabrany, Rzym i Żydzi zawrą przymierze między
sobą. (więc jeżeli myślicie sobie, że to się dzieje teraz, zapomnijcie o tym. On
powiedział: po tym kiedy Kościół zostanie stąd zabrany.) Biblia mówi, że oni je
zawrą z świętym ludem. Zwróćcie uwagę, dlaczego oni to uczynią? Ten naród
zbankrutuje, a reszta świata, której waluta jest oparta na złocie, jest
zbankrutowana. Wy o tym wiecie. Jeżeli żyjemy na konto podatków, weksli, które
będą płacone za czterdzieści lat od dziś, to gdzie się znajdumemy? 350 Jest tylko
jedna rzecz, która się może stać. Mianowicie wycofać z obiegu walutę i spłacić
obligacje, ale nie stać nas na to. Posiada je Wall Street, a Wall Street jest pod
kontrolą Żydów. Pozostałe bogactwo jest w Watykanie, a Żydzi posiadają część
tego na Wall Street razem ze światowym handlem. My nie możemy wycofać z
obiegu waluty.
Gdybyśmy to mogli zrobić, myślicie... Producenci whisky i tytoniu z dochodem
miliardów miliard dolarów za rok, odpisują wszystkie swoje podatki z dochodu za
stare wulgarne obrazy i tym podobne rzeczy. Udają się do Arizony i kupują
miliony akrów ziemi – względnie tysiące – i kopią te wielkie szyby ropy naftowej w
wartości pięćdziesięciu tysięcy dolarów i finansują to z podatku od swojego
dochodu. Lecz jeśli ty nie zapłacisz swoich podatków, zostaniesz wrzucony od
więzienia. Lecz oni odpisują te pieniądze z podatków, a potem rezygnują z tych
szybów i posyłają tam spychacze. I co oni czynią? Oni tam budują osiedla
mieszkaniowe, a w następnym etapie za te pieniądze, które zarabiają – muszą je
ulokować w jakiejś inwestycji – budują tam znowu domy i osiedla mieszkaniowe, i
sprzedają je za miliony dolarów. Czy myślicie, że ci magnaci pójdą na ugodę
w sprawie wymiany waluty?

352 Podobnie jak uczynił ten facet tam... Jak on się nazywa? Castro. On zrobił
jedną mądrą rzecz, jaką zrobił kiedykolwiek – kiedy zniszczył te obligacje; on je
spłacił i zniszczył. Zwróćcie uwagę, lecz my tego nie możemy zrobić. Ci magnaci
nie pozwolą na to. Bogaci kupcy tego świata trzymają je w swoim rękach. Można
uczynić tylko jedno. Katolicki kościół może je spłacić. Tylko on posiada pieniądze i
on to może uczynić; i on to uczyni! A kiedy to uczyni, aby je zyskać, pójdzie na
kompromis z Żydami i zawrze przymierze. A kiedy on zawrze przymierze z
Żydami... Nuże, pamiętajcie, ja to biorę z Pisma! A zatem, kiedy on to uczyni i
zawrze to przymierze, widzimy u Daniela 8:23 i 25. „on spowoduje rozkwit
rzemiosła w jego rękach,” a rzemiosło to produkcja przemysłowa. I on zawiera
przymierze z Żydami.
354 A w środku tych trzech i pół roku on złamie swoje przymierze,
skoro tylko uda mu się pochłonąć tą rzecz i zablokować pieniądze Żydów.
A kiedy on to uczyni – o moi drodzy, moi drodzy! On jest nazwany
antychrystem aż do końca tego wieku kościoła, ponieważ on i jego dzieci występują
przeciw Chrystusowi i przeciw Słowu. Ten człowiek jest nazywany antychrystem.
Otóż, on będzie trzymał pieniądze. A ja myślę, że on właśnie przez to dojdzie do
władzy. Chwileczkę tylko, kiedy to mówię – pragnę do tego potem powrócić – za
chwilę.
On jest nazwany antychrystem i będzie w oczach Bożych nazywany
antychrystem aż do czasu końca. Nuże, lecz potem będzie nazywany inaczej.
359 Zatem, kiedy on będzie rządził wszystkimi pieniędzmi, „wtedy złamie to
przymierze z Żydami,” jak o nim tutaj przepowiedział Daniel, „w drugiej połowie
ostatniego z tych siedemdziesięciu tygodni Daniela”. Co on potem uczyni, bracie?
On będzie miał cały światowy rynek i handel – układ z całym światem, ponieważ
będzie posiadał bogactwa całego świata. Kompletnie! A w tym czasie wystąpią na
scenę ci dwaj prorocy i wywołają tych 144 tysięcy. Co potem będzie miało miejsce?
Potem rozpocznie się okres piętna bestii z Objawienia 13, bowiem on trzyma w
swoich rękach handel, rynek i wszystko inne na tym świecie. A co stanie się
następnie? Potem zostanie wprowadzone piętno bestii, tak że „żaden człowiek nie
będzie mógł ani sprzedawać ani kupować, jedynie ten, kto posiada to piętno
bestii”. Dzięki Bogu, Kościół będzie się wielce radował trzy i pół roku w Chwale;
nie będzie musiał przechodzić przez to.
E-26 026 Widzicie, jeżeli Szatan ma swoje królestwo, on musi mieć fałszywą
ekonomię. On musi mieć coś, co może im przedłożyć, aby sprawił, by myśleli, że
żyją. Lecz to jest zupełnie na odwrót. Jest to śmierć w formie życia.
Módlmy się.

