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Przygnębienie, depresja w czasie końca i sąd część 2 

Brian Kocourek 

W minionym tygodniu mówiliśmy o depresjach w czasie końca i sądzie, który ma 
przyjść na cały świat. Dzisiejszego wieczoru chciałbym kontynuować to poselstwo. 

Rozpoczęliśmy czytaniem następującego cytatu z Poselstwa Religia Jezabeli 61-
0319 p. 100, gdzie 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 już widziałeś coś; tylko czekaj przez chwilę. Niczego nie widziałeś. Myślisz, 
że umierasz z pragnienia za dobrym duchowym przebudzeniem; tylko czekaj  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. 

Potem zajęliśmy się Pismem u Daniela i przedstawiliśmy tę scenę, jak była 
prorokowana, by się wypełniła w czasie końca. 

Pokazaliśmy również to wielkie zwiedzenie w 2 Tesaloniczan 2:3-13 i Daniela 11 
i 12. 

87-4 List do Hebrajczyków rozdział 3 57-0901M 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. Więc ona 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 na to dojrzała. To nadchodzi; tysiące tysięcy ludzi 
upadnie. 

18-7 Dzisiaj wypełniło się Pismo 65-0219 Byliśmy wielkim narodem, lecz on jest 
obecnie zgniły, skruszony i trzęsący się i zrezygnowany, próbuje nałożyć podatek na 
ludzi, by zyskać pieniądze i posłać je na drugą stronę, aby zapłacić za 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. 

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 pokrywa wartość tych papierów swoim złotem, 
czyje to wszystko jest? Jego 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 oparta 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 
to właśnie teraz, ona będzie zrujnowana. 

Pierwsza pieczęć 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 znajdujemy? 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. 

57-1 Postawa doskonałego męża 62-1014M  Czy wiecie z czego obecny rząd 
wydaje pieniądze. Z podatków, które będą wybierane dopiero za 40 lat. On jest 
wykończony. Tak zostało podane w „Life Line” bezpośrednio z Waszyngtonu D.C. i 
przekazane do całego kraju. Podatki - oni wydają pieniądze i próbują zakupić 
zagraniczne... Przecież oni mogą wydawać je w jakikolwiek inny sposób, ale czy nie 
widzicie, co oni zamierzają uczynić? O co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli ten naród ma 
zbankrutować, nie może go spotkać nic innego, jak tylko bankructwo, może tylko 
zbankrutować. Pozostaje wprawdzie jedyna rozumna możliwość, którą mógłby uczynić -
mianowicie, dokonać wymiany pieniędzy. Ale oni tego nie uczynią. W czasie obecnych 
rządów Kościół Rzymskokatolicki jest właścicielem złota na świecie. A co oni uczynią? 
Zaprzedają się. Co uczynią ci bogaci mężowie na tym świecie, według słów Biblii, 



zanim wszystko utracą? Na przykład towarzystwo tytoniowe Brown i Williamson 
(większość z nich jest obecnie katolikami), jak również wszystkie pozostałe? Co oni 
uczynią? -Wyrażą na to zgodę. Wezmą pieniądze z Rzymu, a następnie sprzedają swoje 
pierworodztwo! Za nimi stoi Rzym. Tak, panowie- Za tym stoi Rzym. Oni już posiadają 
dostatecznie wielki wpływ polityczny i są tym zainteresowani. Ta sprawa dostanie 
się do jego gabinetu. Spójrzcie tylko, o co chodzi panu Kennedy’emu.  
Zwróciliście wówczas na to uwagę? Nie ma już dalszej potrzeby głosowania. Jaki sens 
przynoszą nam wybory? Zamieszczają to na łamach prasy, podają do wiadomości 
publicznej, oraz odmawiają zgody, aby dokonać w tej sprawie zmiany. A przecież 
potwierdzili, że te maszyny zliczające w naszym kraju zostały już uruchomione i przy 
pomocy nich dokonali wyboru pana Kennedy'go przy pomocy fałszywych głosów. A czyż 
Biblia nie mówi, że on przyjdzie na drodze fałszu? Jest to fałszerstwo! Nie jestem 
przeciw Partii Demokratycznej, ani odrobinę więcej niż przeciw Partii Republikańskiej. 
Pragnę tylko stwierdzić pewne fakty na podstawie Biblii. Jaki sens mają wybory? 
Przecież oni wiedzą już przedtem, kto będzie wybrany. 

313-2 Filadelfijski Wiek Kościoła – Wykład Siedmiu Wieków Kościoła Tylko 
prawdziwi wybrani nie zostaną oszukani. Pokuszenie przyjdzie w następujący sposób. 
Ekumeniczny ruch, który miał swój początek na takich pięknych i błogosławionych 
zasadach ( wypełnienie modlitwy Chrystusa, abyśmy wszyscy byli jedno), staje się tak 
silnym politycznie, że wywiera nacisk na władze, aby spowodować, żeby się z nim 
wszyscy złączyli, czy to pośrednio czy przez dotrzymywanie zasad, wprowadzonych do 
prawa, tak aby żaden nie został uznany jako prawdziwy kościół, jedynie pod 
bezpośrednim, albo pośrednim zwierzchnictwem tej rady. Te małe grupy utracą 
wszelkie prawa i przywileje, itd., aż do tego stopnia, że stracą wszystkie posiadłości i 
duchowe prawa między ludźmi. 

Na przykład, właśnie teraz, jeżeli się nie uzyska aprobaty lokalnego stowarzyszenia 
kaznodziei, to w wielu, o ile nie w większości miast nie można wynająć budynku na 
nabożeństwa religijne. Aby zostać kapelanem wojskowym, albo szpitalnym, itp, jest 
dzisiaj prawieże obowiązkowe być uznanym za odpowiedniego do przyjęcia do 
trynitariańskich ekumenicznych grup. Ponieważ ten nacisk się wzmaga, i jeszcze będzie 
się wzmagał, będzie coraz trudniej przeciwstawiać mu się, bowiem przeciwstawiać się 
oznacza stracić przywileje. W wyniku tego wielu będzie w pokuszeniu, aby się do tego 
dołączyć, ponieważ oni będą odczuwać, że jest lepiej służyć Bogu publicznie w ramach 
tej organizacji, niż wcale nie służyć Bogu publicznie. Lecz oni się mylą. Wierzyć 
kłamstwu szatana oznacza służyć szatanowi, choćbyście go nawet chcieli nazwać 
Jahwe. Lecz wybrani nie zostaną zwiedzeni. W dodatku, wybrani zostaną nie tylko 
zachowani, lecz kiedy ten ruch stanie się "OBRAZEM WZNIESIONYM DLA BESTII", 
to święci zostaną zabrani w zachwyceniu. A ten niepozorny, atrakcyjny, pociągający 
ruch, który się zaczął stowarzyszać w Efezie, stanie się smokiem szatana, który plugawi 
i zwodzi cały świat. Bowiem w tym kościelnym systemie połączą się rzymscy katolicy i 
protestanci i on będzie sprawował władzę nad całym bogactwem światowego systemu, i 
będzie zmuszał cały świat, aby wszedł do jego religijnej pułapki, albo ich uśmierci przez 



to, że im odmówi przywileju kupowania albo sprzedawania, dzięki któremu by mogli 
żyć. Zostanie to bardzo łatwo osiągnięte, bowiem córki tej wszetecznicy niemal wszystkie 
powróciły znowu do niej. W międzyczasie Rzym zdobył dla siebie prawieże wszystkie 
zapasy złota. Żydzi posiadają obligacje i papiery wartościowe. W odpowiednim czasie 
wszetecznica zniszczy teraźniejszy system monetarny przez wypowiedzenie wszystkich 
papierów wartościowych i przez wymaganie złota. Bez złota ten system upadnie. Żydzi 
zostaną usidleni i wejdą do tej aliancji, a ten kościół-wszetecznica zawładnie nad całym 
światem. 

Rozpadanie się świata 62-1216 108 084 A wszystko inne, co odciąga was od 
Tego, jest złe; jest to fałszywy mesjasz, fałszywe namaszczenie. O, on powiedział: „Ten 
brat miał takie namaszczenie”. Jakie namaszczenie? O to chodzi. Hitler miał również 
namaszczenie. Chruszczow miał je także. Papież Pius miał namaszczenie również. 
Jakie namaszczenie wy macie? Jeżeli to nie jest namaszczone tym Słowem, i 
nie potwierdza każde Słowo jako Prawdę, to zostawcie je w spokoju; ono jest 
złe. Jeżeli nie reprodukuje się, to nie jest zapłodnione. Pokaże to swoje kolory. O, 
mówicie: „Lecz To było dla innego wieku. My…” Zostawcie tą rzecz. Jezus Chrystus jest 
tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tak jest. Więc gdy ten świat rozpada się, my 
jesteśmy urodzeni do Królestwa, które nie może się rozpaść. Czy wierzycie, że świat się 
rozpada? Jego systemy rozpadają się.  

Czy temu wierzycie? Czy wierzycie, że system ekonomiczny rozpada się? 
Systemy polityczne rozpadają się. System państwowy, system ONZ rozpada się. 
Kościół się rozpada. Denominacje rozpadają się. Wszystko się rozpada. Lecz my 
mamy Królestwo nie chwiejące się; Ono jest wiecznym Królestwem Bożym; nie można 
nim zachwiać! Było nam powiedziane, że nowy system tej denominacji, zakładającej 
światową Radę Kościołów, przyniesie pokój na ziemię. Jakie to jest lekceważenie, jakie 
to wstrętne brednie przed obliczem Chrystusa. Jaka to jest pozbawiona szacunku, 
świętokradcza wypowiedź. Ona jest z diabła. Czy człowiek potrafi zorganizować coś 
lepszego, niż może im posłać Bóg? To jest wieża Babel. Jest to kolejny Babilon, który 
musi upaść: Pokój na ziemi, fałszywy mesjasz, antychryst w jego nauce. Jak chcecie 
zebrać te denominacje razem, kiedy one nie chcą nawet… One nie mogą się nawet 
zgodzić między sobą obecnie, kiedy rozpadły się do takich małych systemów, więc jak 
chcecie ich połączyć razem i dostać ich tam? Tak. Widzicie, jest to fałszywa struktura. 
To wszystko jest czynione dlatego, by wtrącić protestantyzm do katolicyzmu - 
fałszywa nauka antychrysta. Królestwo Boże nie jest z tego świata. Jezus tak 
powiedział. „Moje Królestwo nie jest z tego świata”. 

CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA  63-0728 60-3 192.Niech 
sobie tworzą wszelkie ekumeniczne ruchy i przyłączanie za członków, jakie tylko chcą.  
Oni w krótkim czasie rozpoczną prześladowanie i pozamykają wszystkie kościoły. 
Możecie  to oglądać. Takie kościoły jak ten, które nie należą do żadnej 
denominacji, będą używane jako magazyny.  Jeżeli ktoś, nie należący do ruchu 
ekumenicznego będzie się modlił za drugiego, zostanie na miejscu zastrzelony. Tak się 



już dzieje. Powiedział to przewodniczący kaznodzieja luteran. I już to mamy tutaj, 
możecie o tym przeczytać w waszych czasopismach ilustrowanych. 

BOŻE UZDRAWIANIE  54-1219M 210 073 Dz. Ap.3:19-21  „I pośle Jezusa, który 
był nam już przedtem zwiastowany. Którego Niebiosa muszą przyjąć, aż do czasu 
naprawienia wszystkich rzeczy, jak Bóg powiedział przez usta wszystkich Jego świętych 
proroków od założenia świata”. 21. werset z 3. rozdziału: „Do całkowitego naprawienia 
wszystkich rzeczy,” kiedy nastaną nowe niebiosa, nowa ziemia, nowa władza, nowa 
gospodarka, o moi drodzy, nowy król, nowe życie, nowy początek bez końca, o moi 
drodzy, nowy wiek, nowy czas, nowy lud. 

CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 79-2 259 
Słuchajcie teraz uważnie. "Upadli aniołowie". Jacy aniołowie? Luther, Wesley, 
Katolicy, Zielonoświątkowcy, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, tak samo 
jak tamci aniołowie, i wpadli do organizacji, podobnych do głównej kwatery Lucyfera w 
Nicei. Co oni uczynili? Oni zorganizowali wielkie ekumeniczne stowarzyszenie 
kaznodziei, aby wznieść "posąg bestii", jak mówi Biblia i zbudować chrześcijańską 
organizację, która zamknie drzwi tej oto kaplicy i innych, jej podobnych. Czy 
widzicie Lucyfera u jego dzieła? Próbuję wam przynieść to potrójne objawienie 
Tajemnicy Boga. Co oni uczynili? Zaprzedali samych siebie za rozumową mądrość i 
wykształcenie, jak to uczyniła Ewa, jak to uczynili upadli aniołowie. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  JEFF.IN  COD 54-0103E 145-199 100 Myślę o św. 
Pawle tam na wyspie, kiedy się im rozbił okręt. … ten wąż mu wstrzyknął jad do jego 
ręki, który by go zabił w przeciągu jednej minuty. Tubylcy powiedzieli: "Obserwujcie 
tego człowieka, jak padnie martwy, bo on umrze w ciągu jednej minuty. On jest w 
kajdanach z powodu głoszenia Ewangelii". Religijni ludzie zakuli go w kajdany. Były 
to najlepsze kościoły owego czasu, które go zakuły w kajdany. Gdyby tylko nie było 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zobaczylibyście dzisiaj tą samą rzecz. To 
się zgadza! Czekajcie tylko, aż ona będzie - aż zostanie trochę bardziej 
osłabiona. 

INWAZJA NA STANY ZJEDNOCZONE 54-0509 203   Lecz pozwólcie, że wam 
powiem, kiedy pan Roosevelt... Ten człowiek nie żyje. Zostawmy go odpoczywać; ufam, 
że on odpoczywa. Doszedł do władzy i rządził podczas trzech lub czterech  kadencji,  i  
zluzował  to  stanowisko  -  po  prostu początki dyktatorstwa. Ja wam mogę 
udowodnić, że w Piśmie świętym - gdzie Ono mówi, że to się stanie. To się zgadza. My 
już więcej nie mamy konstytucji. Ona się rozpadła na kawałki. Wszystko jest 
zupełnie ignorowane. Republikanie są tak samo źli. Jedni są za sześć, a drudzy za pół 
tuzina. Bowiem  wszystkie  królestwa  zostaną  zdruzgotane,  lecz Królestwo 
Jezusa Chrystusa ostoi się i będzie królować na zawsze. To się zgadza. Na... 
Daniel widział Skałę wyciętą z gór i ona uderzyła w ówczesny polityczny świat i 
zmiażdżyła go jakby na pył ze szlifierki, jak pszenicę na klepisku w lecie. Lecz ta Skała 
wyrosła w wielką górę, która się rozpostarła nad niebio-... napełniła całe niebiosa i 
ziemię. Tak jest. 



Jego Słuchajcie 58-0328 E-18 018 Nigdy nie była przestępczość młodzieży wśród 
menonitów. Nigdy nie było tych rock’n’roll nastolatków wśród menonitów. A jeżeli oni 
mogą wyprodukować plony bez jakiejkolwiek nowoczesnej edukacji, niech Bóg jest z 
nimi – to jest moją modlitwą. Wolałbym mieć takiego syna, i chociaż nie znałby swojego 
ABC. Wolałbym, by znał Chrystusa, i był znowuzrodzony, nie odróżniając fasoli od 
kawy. Dokładnie. Potrzebujemy starodawnej Ewangelii głoszonej znowu z mocą i 
demonstracją Ducha Świętego. Kiedy nasz naród dojdzie do tego, że okradną nas 
o naszą konstytucję, to pokazuje, że komunizm zapuścił korzenie do jej 
wnętrza. Dokładnie. 

Najpierw przejdźmy do tego patrioty, który zabrał konstytucyjne prawa 
obywatelskie. A teraz Rząd kupuje banki i ubezpieczalnie, pod pozorem tego, by nas 
uchronić przed samymi nami. Brat Branham przepowiedział, że ten naród stanie się 
narodem komunistycznym, a oto to jest we wszystkich gazetach.  Słowo jest 
interpretowane poprzez manifestację tego. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  JEFF.IN  COD 59-0628 387-124-073 A zatem, ten 
Kościół został zabrany do góry, a reszta nasienia niewiasty - ci, którzy przestrzegali 
przykazań Bożych i mieli wiarę w Jezusa Chrystusa (rozumiecie?), nie Oblubienica, 
reszta z nasienia niewiasty. Potem smok wypuścił wodę ze swoich ust, by wszcząć wojnę 
z resztą tego nasienia. To jest wtedy, gdy protestancki kościół jest pod Federacją 
Kościołów, która jest posągiem bestii, który się obecnie kształtuje... I nastanie bojkot 
we wszystkich kościołach, jak ten. Podobnie jak stoimy teraz w obliczu wielkiego 
wybierania podatków tutaj i powstaje dyskusja - starają się nam wmówić, że nie 
jesteśmy kościołem, a my mamy według Konstytucji prawo powiedzieć, że jesteśmy 
kościołem. Jak długo Konstytucja obowiązuje, nie ma żadnego dodatku do niej, to my 
mamy absolutnie prawa - takie same prawo, jak każdy inny. Nasi praojcowie walczyli o 
to. Lecz co myśmy uczynili? Myśmy naruszyli każde prawo Konstytucji, które tylko 
można naruszyć i wkrótce Federacja Kościołów, do której zaproszono wszystkie kościoły 
i denominacje, a diabeł dostał się do środka i przynosi świeckość i wszystko inne do 
członków lokalnego kościoła, i tak dalej, i wielkie zgromadzenia, i warstwa społeczna, i 
towarzystwo, podczas gdy ten mały, zwykły zbór jest ciągle tam po drugiej stronie i 
przeżywają znowuzrodzenie w takim nieładzie, jakim jest każde urodzenie, ciągle płacą 
tę cenę, ciągle przeżywają załamania i umierają samym sobie, postępują w ten sam 
sposób, jak czynili wówczas, kiedy narodzili się na nowo po raz pierwszy w Dniu 
Pięćdziesiątym - taki sam zbór tam na dole... One zostaną zamknięte i będą wykluczeni 
z Federacji Kościołów. Będzie to bojkot (szczucie, nagonka), podobny do zjednoczenia, 
czy czegoś takiego. Albo będziesz musiał przystąpić do nich albo zostaniesz wykluczony.  

074 Piętno bestii jest na porządku dziennym, a Pieczęcią Bożą jest Duch święty. 
Odrzucić Go to piętno bestii. Każdy, kto widzi Ducha świętego, którego powinniście 
przyjąć, a nie przyjmuje Go, przyjmuje automatycznie piętno bestii, bowiem istnieją 
tylko dwie kategorie; wszyscy, którzy nie mają Pieczęci Bożej, mają piętno bestii. Więc 
przyjąć Pieczęć Bożą oznacza przyjąć Ducha świętego. Odrzucić Go oznacza mieć piętno 
bestii. Na tym polega cała sprawa. To się dokładnie zgadza. 



Pocieszyciel 61-1001E 73 032 Jesteśmy Amerykanami, Wszyscy, którzy 
dzisiejszego wieczora znajdujemy się w tej kaplicy, jesteśmy wszyscy obywatelami 
amerykańskimi. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy być Amerykanami. Ale co jednak 
stało się z naszym amerykańskim dziedzictwem? Co się z nim stało? Zaczęliśmy 
przystępować na kompromis, a z tą chwilą, kiedy zaczęliśmy przystępować na 
kompromisy, utraciliśmy świętość naszego dziedzictwa, bowiem zaczęliśmy 
przystępować na kompromisy. Czterokrotnie usunęliśmy prezydenta. Jest to 
postępowanie niezgodne z konstytucją. Dopuszczamy się w dzisiejszym czasie 
takich postępków, że nawet... Ten mały licznik parkingowy, który oglądamy na ulicach, 
to także jest postępowanie niezgodne z konstytucją. W naszej konstytucji czegoś takiego 
nie ma. Jest to niezgodne z konstytucją, a jednak to czynimy. Czynimy różne inne 
sprawy, które są niezgodne z zasadami, na których ten naród został 
ugruntowany. Czynimy wszystko przewrotnie i tracimy nasze dziedzictwo. 
Dlaczego? Dlatego, że dopuściliśmy się kompromisów w stosunku do tych zasad, na 
których zostaliśmy założeni. 

Trąba wydaje niepewny dźwięk 63-0114 021 Dawniej pokładaliśmy wiele 
ufności w naszej demokracji i ja myślę, że ona jest najlepszą formą władzy. Lecz 
pomimo tego nasza demokracja jest chwiejna, ponieważ my jesteśmy... Ten naród, nasi 
ludzie, my mamy konstytucję, a ta konstytucja jest naszym absolutem. Pomimo 
tego nasza konstytucja jest niepewna, ponieważ została już wiele razy 
naruszona. Ostatnio pan Roosevelt zrobił w niej zamieszanie. Zatem, widzicie, 
że ona może zostać naruszona. Nie można w niej pokładać wiele zaufania. Polityka - o 
moi drodzy, jaka jest niepewna. Ludzie się po prostu sprzeczają i argumentują i kłócą o 
polityce. Sąsiedzi się poróżnią z powodu niej, a ludzie, którzy byli dawniej dobrymi 
przyjaciółmi... Wystąpi jakiś prezydent, czy ktoś inny będzie się ubiegał o stanowisko 
szeryfa, a drugi człowiek jest po drugiej stronie tego politycznego płotu - oni się będą 
kłócić między sobą, aż się poróżnią z powodu tego. Polityka... I ja nie... Mam nadzieję, 
że nie ranię uczuć kogoś, lecz myślę, że cała ta sprawa jest skażona. Tak jest. Więc 
dlaczego byście się sprzeczali i poróżnili z powodu czegoś, co nie jest tak czy owak 
dobre? To się zgadza. Jest to po prostu okropnie złe. 

Dlaczego? 63-0626 84 037 Zastanawiam się tego wieczora, gdyby Chrystus 
przyszedł na widownię, lub do tego narodu, prowadząc ten naród na sąd, czy zadałby to 
samo pytanie. Dlaczego tak jest, no nie? Dlaczego tak jest, że czynimy te rzeczy? 
Dlaczego sprzeczamy się w naszym rządzie, zamiast czytania Biblii na publiczności, i, 
dlaczego, jeżeli czytamy te wszystkie nonsensy? Czy nasi przodkowie nie ustanowili tej 
konstytucji w pewnym celu? Czy ten naród nie narodził się na biblijnych zasadach? Czy 
nie jesteśmy tutaj z powodu wolności religii, by zachowywać się w Boży sposób, w 
sposób, o którym jesteśmy przekonani, że jest prawdziwy. Lecz, widzicie, uczyniliśmy 
coś takiego, jak oni wtedy uczynili. Po prostu pozwalamy na wszystko, polityka nas 
pochłania zamiast respektować wiarę w naszego Boga i mężów, którzy stali w prawdzie. 
I pozwalamy naszym politykom przejść ponad tym i głosując na takie coś, co 
zanieczyszcza ten naród, i dlaczego, idziemy na sąd. Bóg powstanie na scenie pewnego 



dnia z pełnym mocy prorokiem, przemawiającym w tej generacji, i powie ludziom, a oni 
zrozumieją, że to Bóg mówi, lecz nie będą pokutować. To będzie właśnie takie, jak 
wtedy. On powiedział: „Czy nie ma Boga w Izraelu? Czy tak jest, że nie ma Boga w 
Izraelu?” Tak samo, jak powiedział Jeremiasz: „Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy 
nie ma tam lekarza?” Wtedy oni nie mogli odpowiedzieć na to. Oczywiście, że był. Więc, 
On powiedział: „Zatem, dlaczego to robicie? Dlaczego córka mojego ludu nie została 
uzdrowiona?” 

Módlmy się… 

Dlaczego? 63-0626 84 037 Otóż, zastanawiamy się nad tym dzisiejszego wieczora. 
Dlaczego? Czy nie ma Biblii? Czy nie ma Boga? Czy nie ma żadnej różnicy? Jeżeli Bóg 
sprowadzi na ludzi sąd, On musi mieć coś, na podstawie czego będzie ich sądzić. Musi 
istnieć jakiś standard. Jeżeli On będzie sądzić ich na podstawie kościoła katolickiego; 
więc jeżeli będzie sądzić na podstawie kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolicki jest 
zgubiony, inne kościoły katolickie są zgubione. Gdyby sądził ich na podstawie 
greckokatolickiego, rzymskokatolicki jest zgubiony. Gdyby sądził ich według luteran, 
metodyści są zgubieni. Gdyby sądził według metodystów, luteranie są zgubieni. On nie 
może sądzić na podstawie kościoła; istnieje tak wiele różnych organizacji. Lecz Bóg 
będzie sądził świat, On powiedział, na podstawie słów Jezusa Chrystusa. A Jezus 
Chrystus jest Słowem, A Słowo jest Bogiem. I on będzie sądzić ich na podstawie Biblii, 
bo ona jest Słowem. To jest Boży standard. Musimy dorosnąć do tego, co mówi Biblia. I 
my zastanawiamy się, dlaczego mamy tyle zamieszania, tyle organizacji, tyle różnic, 
podziałów między braćmi, i wszystkiego. Czy tak jest, bo nie ma Balsamu w Gileadzie? 
Czy tak jest, bo nie ma lekarza? Zastanawiam się, czy Bóg zadałby nam to pytanie? 

Trzecie wyjście 63-0630M 23-1 068 A pan Kennedy nadał obywatelstwo tej 
"gwardii" i posłał tych ludzi wprost z powrotem przeciw ich własnym ojcom, stojących 
tam pod tą konstytucją, co znowu naruszyło konstytucję. Powiedzieli: "My nie 
będziemy walczyć, o nie" a on powiedział "mam nadzieję, że ten naród może się 
przekonać, że nie żyjemy więcej w czasie demokracji, lecz w czasie dyktatury 
wojskowej". (to naruszyło przepisy konstytucji, które zabraniają władzy Stanów 
Zjednoczonych posłużyć się wojskiem przeciw własnym obywatelom.) Kennedy – 
demokrata, Clinton – demokrata i Bush republikanin, oni wszyscy tak postąpili, więc 
nie zależy kto, oni wszyscy są winni naruszania własnych praw. 

Rozpoznaj twój dzień i jego Poselstwo 64-0726M 94 044  I gdyby dzisiejsze 
kościoły tylko rozpoznały, gdyby tylko kościoły rozpoznały Słowo Boże, które daje 
ludziom tę obietnicę na tą godzinę, nie zginęłyby ! Gdyby tylko Ameryka uznała 
Konstytucję, którą uchwaliła, nie wycofałaby Biblii ze szkół, nie wymazałaby 
Imienia Bożego z monet, ale byłaby wierna Bogu: Ale ona nie uznaje tego. 
Dlaczego? Jest naga i ślepa. Nie rozpoznaje krwi tych drogich mężów, którzy zginęli 
na polach dla przywileju głoszenia Słowa? Oni są zapomniani, leżą w prochu ziemi. 
Człowiek i jego sześć zmysłów doszedł do stadium konia i bryczki ufając Bogu.  W 
czasie ostatnich siedemdziesięciu pięciu lat przestał ufać Bogu. Kiedy podpisano 



Konstytucję Stanów Zjednoczonych,  we wszystkim co robili  było miejsce dla Boga. A 
teraz spotykają się, ale nie wymawiają Jego Imienia, Myślą, że tak jest dobrze.  Teraz 
polegają na zdobyczach ich nauki, na sprycie naukowców.   Rozpustna   banda.   Tak,   
dokładnie   tak.   Cały   świat   jest pogrążony w niewiedzy o Biblii. Cały świat odwrócił 
się od Boga. Ale pomyślcie, w samym środku tego wszystkiego, pośród tych wszystkich 
kościelnych denominacji i rozpustnych seminariów, Bóg bierze Słowo Swego proroka i 
wyciosuje Oblubienicę? Powiedział, że będzie to robił, tak jak obiecał. 

 Polegają na  swej  ludzkiej  inteligencji,  na ludzkiej  nauce itd.; porzucili Boga, 
któremu kiedyś ufali. Stany Zjednoczone opuściły Boga. Wyrzucono Go ze szkół, a nasze 
małe dzieci nie mogą nawet o Nim słuchać. Wyrzucono Go ze szkół. Teraz próbują Go 
wymazać z dolarowego banknotu, gdzie napisano "My ufamy Bogu" (In God We Trust). 
Próbują Go wyrzucić z hymnu. "Jeden naród pod rządami Boga" (One Nation Under 
God), próbują Go stamtąd wyrzucić. Doszli do tego, że polegają na swoich uczuciach i 
zmysłach. Ponieważ  w ciągu   ostatnich   siedemdziesięciu   pięciu   lat   człowiek wcale 
się nie zmienił, jeśli chodzi o jego zmysły, wciąż jest tym samym człowiekiem, którego 
Stworzył Bóg na początku. Ale w tych ostatecznych dniach, czy jesteście w stanie 
rozpoznać gdzie jesteście?  

Ale kościół tych dni odwrócił się od Boga, a zwrócił się do swych seminariów, 
tradycji itd., zamiast do Słowa. Nie rozpoznaje Go w swych spotkaniach, w swych 
szkołach, itd. Izrael  w  ciągu  ostatnich  dwudziestu  pięciu  lat  rozpoznał coś nieco z 
tego, że są z powrotem w swojej ojczyźnie, tak jak to było obiecane.   Nie  wiedzą  jednak  
jak  to   się   stało.   Strasznie   cierpieli w czasie, kiedy brzmiały trąby,  ale teraz są w 
swojej  ziemi. Nie wiedzą dlaczego. 

Czego słuchasz? 59-0609 E-16 016 I czasami zastanawiamy się, kiedy głosiliśmy, 
modliliśmy się, pościliśmy, i płakaliśmy, by potem zobaczyć wyniki przebudzenia. 
Potem widzimy grzeszne miasta odwracające się do tego plecami i żartujące sobie z 
tego. Gazety przeklinają to jako fanatyzm. Nie myślcie, iż to jest dziwne, bo to działo się 
we wszystkich wiekach. Wychodzą i wypowiadają bardzo wulgarne przezwiska o nich 
lub nazywają ich takiego rodzaju przezwiskiem, które nie powinni wypowiadać. Po 
prostu biorą na lekką wagę działanie Boże. Więc powód, dlaczego mówię o tym, jest 
taki, że mężczyźni i kobiety, które wierzą Bogu, i widzieli działającego Boga; a 
zastanawiamy się dlaczego Chicago nie ma przebudzenia, oto jest odpowiedź. Chicago 
nigdy nie będzie mieć przebudzenia… Lub Ameryka nigdy nie będzie mieć 
przebudzenia, dopóki Bóg go nie ześle. I On zatrząsł tym narodem za pomocą znaków i 
cudów i znamion, a oni stopniowo odeszli od niego, a taki sam motyw miała Jezabela. 
„Zetnę ich głowy, zamknę ich kościoły”, gdyby to mogli zrobić. Mamy prawo 
Konstytucji. Prawo zostawia te drzwi otwarte obecnie, za pomocą prawa Konstytucji. 

 Pytania i odpowiedzi 59-0628E 387-124 073 A zatem, ten Kościół został zabrany 
do góry, a reszta nasienia niewiasty - ci, którzy przestrzegali przykazań Bożych i mieli 
wiarę w Jezusa Chrystusa (rozumiecie?), nie Oblubienica, reszta z nasienia niewiasty. 
Potem smok wypuścił wodę ze swoich ust, by wszcząć wojnę z resztą tego nasienia. To 



jest wtedy, gdy protestancki kościół jest pod Federacją Kościołów, która jest posągiem 
bestii, który się obecnie kształtuje... I nastanie bojkot (szczucie, nagonka) we wszystkich 
kościołach, jak ten. 

125 Podobnie jak stoimy teraz w obliczu wielkiego wybierania podatków tutaj i 
dyskusja - starają się nam wmówić, że nie jesteśmy kościołem, a my mamy według 
Konstytucji prawo powiedzieć, że jesteśmy kościołem. Jak długo Konstytucja 
obowiązuje, nie ma żadnego dodatku do niej, to my mamy absolutnie prawa - takie 
same prawo, jak każdy inny. Nasi praojcowie walczyli o to. Lecz co myśmy uczynili? 
Myśmy naruszyli każde prawo Konstytucji, które tylko można naruszyć i wkrótce 
Federacja Kościołów, do której zaproszono wszystkie kościoły i denominacje, a diabeł 
dostał się do środka i przynosi świeckość i wszystko inne do członków lokalnego 
kościoła, i tak dalej, i wielkie zgromadzenia, i warstwa społeczna, i towarzystwo, 
podczas gdy ten mały, zwykły zbór jest ciągle tam po drugiej stronie i przeżywają 
znowuzrodzenie w takim nieładzie, jakim jest każde urodzenie, ciągle płacą tę cenę, 
ciągle przeżywają załamania i umierają samym sobie, postępują w ten sam sposób, jak 
czynili wówczas, kiedy narodzili się na nowo po raz pierwszy w Dniu Pięćdziesiątym - 
taki sam zbór tam na dole... One zostaną zamknięte i będą wkluczeni z Federacji 
Kościołów. Będzie to bojkot (szczucie, nagonka) podobny do zjednoczenia, czy czegoś 
takiego. Albo będziesz musiał przystąpić do nich albo zostaniesz wykluczony. 

126 Piętno bestii jest na porządku dziennym, a Pieczęcią Bożą jest Duch święty. 
Odrzucić Go to piętno bestii. Każdy, kto widzi Ducha świętego, którego powinniście 
przyjąć, a nie przyjmuje Go, przyjmuje automatycznie piętno bestii, bowiem istnieją 
tylko dwie kategorie; wszyscy, którzy nie mają Pieczęci Bożej, mają piętno bestii. Więc 
przyjąć Pieczęć Bożą oznacza przyjąć Ducha świętego. Odrzucić Go oznacza mieć piętno 
bestii. Na tym polega cała sprawa. To się dokładnie zgadza. 

Rzym. 7:1-4 Czyż nie wiecie, bracia - mówię przecież do tych, którzy zakon znają - że 
zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? 2 Albowiem zamężna kobieta za życia 
męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku 
prawnego z mężem. 3 A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, 
będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa 
i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. 4 Przeto, bracia moi, i wy 
umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który 
został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. 

Paweł mówi, że prawo, które kieruje zawarciem małżeństwa, jest tym samym 
prawem, które kieruje Bogiem i Jego Ludźmi. Paweł powiedział: 2 Albowiem 
zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż 
umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. 3 A zatem, jeśli za życia 
męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, 

Dlatego, jeżeli ona jest nazwana cudzołożnicą, istnieje również prawo, które dotyczy 
kary dla cudzołożnych kobiet. A kiedy Ameryka poślubiła Chrystusa przez przymierze 
nazywane Deklaracja Niepodległości, ona jest zobowiązana wypełnić swój ślub 



małżeński. Kiedy ona opuściła swoje śluby, Deklarację Niepodległości, ona musi być 
nazwana cudzołożnym narodem, i zostać ukarana tak samo, jak jest karana 
cudzołożna kobieta. 

Aby rozpocząć to studium, musimy zbadać przymierze między Bogiem a tym 
narodem. To przymierze, o którym mówię, nie jest Konstytucją Stanów Zjednoczonych. 
To jest przymierze pomiędzy rządem a ludźmi. Lecz Deklaracja Niepodległości jest 
dokumentem, który stawia Amerykanów pod autorytet Boży i Jego Słowo. Paweł 
powiedział:  

4 Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by 
należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc 
wydawali dla Boga. A więc nasi przodkowie wyrazili swoje pragnienie do tego Narodu, 
by się rozwieść z Królem Anglii i jego formą władzy, a przyjść pod władzę i zarządzanie 
i autorytet Bożego prawa. 

Deklaracja Niepodległości, 4 czerwca 1776  Ilekroć wskutek biegu wypadków 
koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym 
narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego 
upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby naród ten 
podał powody, które zmusiły go do oderwania się. 

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są 
równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych 
praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem 
zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa 
władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma 
rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić 
lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja 
władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia 
i bezpieczeństwa. 

Otóż, to mówi nam, że my, ludzie Stanów Zjednoczonych, oświadczyliśmy 
oddzielenie się i rozwód z Królem Anglii i jego formą władzy i podporządkowaliśmy się 
Bogu i Jego autorytetowi. Później stwierdzamy, że aby tak postąpić, przymierze musi 
być napisane dla osób, których przymierze dotyczy przez ludzi. I wstąpiliśmy do formy 
republiki pod przymierzem, które nazywamy Konstytucją Stanów Zjednoczonych. W 
tym przymierzu ustaliliśmy, że te niezbędne prawa, które były nam dane przez Boga, 
będą głównym centrum uwagi i priorytetem naszej konstytucji obowiązującej 
wszystkich ludzi razem. 

POPRAWKA I Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię 
albo zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw 
ograniczających wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do 
spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd. 



POPRAWKA II Dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa 
wolnego państwa; prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być 
naruszone. 

Najpierw spójrzmy teraz do Bożego Słowa, by zobaczyć, co sobie myśli Bóg o 
cudzołóstwie. Kiedy on dał 10 przykazań z Księdze Wyjścia 20, szóste przykazanie, 
które On dał człowiekowi jest:  „Nie cudzołóż.” Zatem, nie myślę sobie, że to jest 
rzeczą dziwną, że to jest szóste przykazanie, kiedy liczba 6 jest liczbą człowieka, bo 
człowiek był stworzony dnia szóstego podczas Stworzenia. A człowiek teraz kończy 
pierwszych sześć tysięcy lat jego istnienia tutaj na Ziemi,  bowiem wiemy, że tysiąc lat 
dla człowieka jest jednym dniem dla Boga. Dlatego ten, który był stworzony szóstego 
dnia, miał również sześć dni, by przeżyć ten czas tutaj, a wtedy to jest zgodne z tym, że 
zniszczenie człowieka przyjdzie na końcu szóstego dnia. 

W 3 Moj. 20:10 Bóg powiedział: Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, 
poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica. 

Dlatego widzimy przez Słowo Boże, że śmierć jest karą za cudzołóstwo. 

Przyp. 6:32 Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce 
samego siebie zgubić, niech tak robi. Dlatego, najpierw musi nastąpić śmierć duchowa, 
gdzie osoba utraci jakiekolwiek zrozumienie, które mogła mieć. 

Przyp. 30:20 Tak postępuje cudzołożnica: Je i obciera sobie usta, i mówi: Nic złego 
nie uczyniłam. 

Ezech. 16:32 Ale żoną cudzołożnika, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. 

Obj. 2:22 Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk 
wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. 

Więc widzimy, że ucisk i śmierć są karą dla niej. 

2 Piotr. 2:14 Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą 
dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. 

Dlatego przekleństwo spadło na nich. 

Mar. 8:38 Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i 
grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale 
Ojca swego z aniołami świętymi. 

Jak. 4:4 Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? 
Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 



E-62 POTWIERDZENIE I DOWODY 62-0621E Więc pozwólcie, że wam powiem, 
przyjaciele, iż Bóg Mojżesza, Który mógł wziąć ich do arki, mógł zburzyć mury. A jeśli 
Bóg przez instynkt ptaka, mógł im powiedzieć o niebezpieczeństwie, o ile więcej może 
zawołać ludzkie istoty, które są inspirowane Duchem Świętym? Co za zła rzecz. Co za 
cudzołożna generacja. Co za złe miejsce, w którym żyjemy. Co za grzeszny, bezbożny 
naród, jaki mamy: zapomnieli o Bogu,, nienawidzą Boga; ludzie poszukujący znaku, 
podróżujący muzycy, podrabiacze, cielesne porównania. Doprowadzili do niczego, 
przychodząc na koniec drogi. Mówię to w Imieniu Pańskim. Jeszcze raz wołam. To 
zależy od ciebie, czy ty odpowiesz. W porządku. 

NIEROZPOZNANA OBECNOŚĆ BOGA 64-0618 135 Podobnie jak w dniach 
Jezusa - ta sama sprawa. Obserwujcie Go stojącego teraz tutaj. On powiedział: "Jako 
było w dniach Jonasza - bo tak jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, 
tak samo musi być Syn Człowieczy..." 

136 On powiedział: "To złe i cudzołożne pokolenie będzie szukało znaku". Czy wiecie 
teraz, co On moim zdaniem czynił? On prorokował: "Zła i cudzołożna generacja". 

137 Chciałbym wiedzieć, czy jakiś człowiek, mający zdrowe zmysły, mógłby 
zaprzeczyć - że my nie żyjemy w nędznej i cudzołożnej generacji, w której są 
homoseksualiści, perwersja. A wskaźnik rozwodów jest w Ameryce o wiele wyższy, niż w 
jakimkolwiek innym państwie świata. I cały świat wszedł do takiego rozgardiaszu. 
Niemal trzy czwarte małżeństw zostaje rozwiedzionych, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość 
zawartych małżeństw w ciągu dziesięciu lat. Widzicie? Rozmyślajcie o tym. Rozwodzą 
się, ponownie zawierają małżeństwo, i znowu zawierają małżeństwo, rozwodzą się i 
znowu zawierają małżeństwo. "Oni jedli, pili, żenili się i wychodziły za mąż". Spójrzcie 
na czas, w którym żyjemy. Czy byliśmy kiedykolwiek w takim chaosie? 

E-31 CZY WIERZYSZ W TO 53-0906A Bóg zawsze czyni przygotowania dla tych 
spraw. Czy nie wierzycie w to? Chcę, abyście uważnie słuchali. Wierzę temu dzisiaj z 
całego mojego serca… Otóż, to tylko brat Branham mówi. Rozumiecie? Wierzę, że te 
sprawy, które widzicie, iż się dzieją, są przygotowaniem. Bóg przygotowuje coś 
zanim nastanie punkt kulminacyjny. Bóg zawsze ostrzega świat, a jeżeli oni nie 
przyjmą ostrzeżenia, wtedy pozostaje tylko jedna rzecz, a tą jest sąd. Noe ostrzegał 
świat a oni tego nie przyjęli. I poprzez wszystkie wieki, Bóg zawsze ostrzegał. On zsyłał 
miłosierdzie a jeżeli oni wzgardzili miłosierdziem, nie zostało nic innego, jak sąd. Lecz 
miłosierny Ojciec najpierw pośle miłosierdzie. 

E-33 Przygotowanie 53-1111 Więc, Bóg w Jego przygotowaniu. Wcześniej, kiedy 
chciał zniszczyć świat. Zanim On zniszczył świat, On zesłał przygotowanie, by 
zabezpieczyć ludzi, którzy pragnęli być uchronieni. On zawsze tak czyni. On okazuje 
miłosierdzie przed sądem. A jeżeli ludzi gardzą miłosierdziem, pozostaje tylko jedna 
rzecz, a tą jest sąd. A Bóg nie sądzi ciebie; ty sądzisz samego siebie. To prawda. 



Tak długo jak jesteś pod zderzakiem krwi, chroniącym ten świat, masz prawo do 
miłosierdzia. Boże… Krew Chrystusa powstrzymuje Boga, by ciebie nie zabił, bo On 
zabiłby ciebie, skoro tylko zgrzeszyłbyś. Lecz ona ciągle powstrzymuje Boga od ciebie, od 
twej śmierci. Ale kiedy… Masz teraz swobodną moralną wolność działania. Lecz kiedy 
umierasz, a twój duch przechodzi ponad tym, wtedy jesteś już osądzony. Nie musisz 
czekać na sąd; jesteś już osądzony. Bóg powiedział: „Gdy tylko zjesz z niego, na pewno 
umrzesz.” I to załatwia sprawę. 

Zauważcie, On powiedział: Bóg nie sądzi ciebie, ty sądzisz siebie samego. A w jaki 
sposób to robimy? Zbierając to, co zasialiśmy. A w jaki sposób ma ta rzecz coś 
wspólnego z Depresją i Sądem Czasu Końca? To jest całe powiązane. 

Jeżeli studiujemy Księgę 2 Praw, Deuter-onomy, zobaczymy prawo 
błogosławieństwa i prawo przekleństwa. W tej księdze, zwłaszcza w rozdziale 28 
widzimy, że jeśli zważamy na Słowo Boże i jesteśmy mu posłuszni, Jego Prawu, 
będziemy błogosławieni w tej mierze, że te błogosławieństwa przypadną na nas i 
dosięgną nas. To jest podobne do wyścigu, gdzie nie jesteś świadomy, iż ten, co jest za 
tobą, ma większą prędkość niż ty, a w tym czasie, ty sobie uświadamiasz, że przybliża 
się do ciebie, już ciebie prześcigając i przejmuje prowadzenie w tym wyścigu. 

5 Moj. 28:1-2 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. 2 I spłyną na ciebie, i dosięgną cię 
wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. 

Lecz co jeśli nie słuchasz Głosu Pana twego Boga, co wtedy? Wtedy nastąpi 
przeciwieństwo, jak widzimy w następującym wersecie, a tym jest przekleństwo. 

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. 

Otóż, jeżeli bacznie będziemy obserwować to, co Bóg im powiedział w księdze 
Powtórzonego Prawa. On mówi, że błogosławieństwa staną się przekleństwem zależnie 
od twej odpowiedzi na Boże Słowo, a błogosławieństwa i przekleństwa przyjdą do 
dwóch głównych dziedzin życia. 

Te sprawy z ekonomicznymi błogosławieństwami i przekleństwami, lub jeszcze 
zdrowotnymi błogosławieństwami i plagami, które są przekleństwami. 

5 Moj. 28:3  

Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. 

5 Moj. 28:16 



Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. 

5 Moj. 28:4 

Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot 
twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. 

5 Moj. 28:18 

Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i 
przychówek twoich trzód. 

5 Moj. 28:5 

Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża; 

5 Moj. 28:17 

Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. 

5 Moj. 28:6 

Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście; 

5 Moj. 28:19 

Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. 

5 Moj. 28:7 

Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie: jedną drogą 
wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 

5 Moj. 28:8-13 

Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym 
przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg 
twój. Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz 
przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami. I ujrzą wszystkie 
ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać. Ponad miarę 
obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach 
twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. Otworzy 
Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w 
czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz 
mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan 
głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na 



dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś 
ich pilnie przestrzegał; 

Zatem, porównajcie błogosławieństwa zdrowia i dobrej ekonomii z przekleństwem, 
które odnosi się do biednego zdrowia i biednej ekonomii. To jest jedna rzecz dla Boga, 
aby cię błogosławił dobrym zdrowiem. On może powiedzieć, że będziesz zdrowy. Lecz 
kiedy On przeklina cię z biednym zdrowiem, On je specyfikuje i nazywa różne plagi i 
choroby, które przyjdą na tych, będących pod przekleństwem. 

 55 RESPEKT 61-1015E Może rozpoczniemy od Noego. Noe miał objawienie od 
Boga, które było zupełnie sprzeczne ze wszystkim, co wiedza potwierdziła jako 
właściwe. Lecz on rozmawiał z Bogiem, a Bóg mówił do niego. Noe zabrał się więc do 
budowy arki. Szydercy, o których mówi Biblia, że znowu wystąpią w ostatecznych 
dniach jak wówczas, wyszydzili Noego. Myśleli, że oszalał, ponieważ budował arkę. 
Bóg jednak zesłał sąd na szyderców, ponieważ nie słuchali posłańca Bożego i 
nie weszli do arki zgodnie z jego kazaniem. Wtedy zesłał Bóg Swój sąd na 
ziemię. Najpierw podjął On przygotowania dla wszystkich, którzy to przyjmą, by 
tego uniknęli. Lecz jeśli nie chcieli tego uniknąć, pozostało tylko jedno. Jeśli nie 
przyjmą tego, co Bóg przygotował dla wyratowania, pozostaje tylko jedno, 
mianowicie Boży sąd. 

E-17 DLACZEGO 62-0622E Kiedy Bóg przygotowuje drogę ucieczki dla 
ludzi, a ludzie odrzucają tę ucieczkę, wtedy Bóg się pyta: „Dlaczego?” Myślę, że ma 
na to prawo. Jeżeli Bóg czyni wszystko co może dla ludzi, a ludzie odrzucają to, 
zamiast przyjąć Jego pomoc, wtedy On ma prawo się zapytać, dlaczego oni nie postąpili 
tak. Wierzę, że w taki sposób będzie przebiegał sąd. Kiedy Bóg poczynił wszystkie 
przygotowania, jakie mógł uczynić dla kościoła i dla ludzi, a potem oni odrzucają to, 
Bóg się zapyta nas, dlaczego nie przyjęliśmy tego. Wierzę w to. 

71 PATRZĄC NA JEZUSA 64-0122 Stwierdzamy w tym miejscu, że istniał dalszy 
widzący mąż o imieniu Noe. On patrzył i zobaczył, iż wylały się sądy Boże nad grzeszną 
zaprzeczającą Słowu generacją. W jego wizji, bo Noe był prorokiem, Bóg dał mu wizję 
tego, jak zbudować arkę i poinstruował go, jak zrobić jej konstrukcję, jak ona musi być 
zrobiona. W tym, jak mógł Noe, dopóki wizja nie stała się Słowem Bożym, kiedy on 
widział ten gniew i czynił przygotowania… Zawsze, zanim nadejdzie sąd, jest 
czynione przygotowanie. Ono zawsze jest Słowem Bożym. 

87-4 HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 3 57- 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. Więc ona 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 na to dojrzała. To nadchodzi; tysiące tysięcy ludzi upadnie. 


