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Otwórzmy nasze Biblie w Księdze Objawienia rozdział 16 i czytajmy od wiersza 1 I 
usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie 
siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. 

Pozostańmy stać i pochylmy nasze głowy do modlitwy, zanim przejdziemy do Słowa 
Bożego. 

Drogi Łaskawy Ojcze, widzimy tak jasno rękopis na ścianie i wiemy, że ten naród 
odrzucił Twoje Poselstwo, i z tego powodu były zesłane na nich sądy. Prosimy Ciebie, 
Ojcze, nim przyjdą te sądy na ten naród, obyś zabrał stąd Swoją oblubienicę. A widząc, 
jak blisko są te sądy na tej ziemi, prosimy, żebyś przygotował nasze serca na odejście 
do domu, które będzie wkrótce, a prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. 
Pozostańmy stać do czytania Słowa. 

Otóż, brat Branham powiedział nam, że te sądy przyjdą, bo narody zgrzeszyły, 
przegapiając dzień Łaski. Widzicie, Bóg zawsze posyła ostrzeżenie, zanim pośle sąd. 

W kazaniu, które wygłosił właśnie tutaj w Middletown Ohio, około 20 mil stąd – 
brat Branham wygłosił kazanie Religia Jezabelii 61-0319 i ostrzegał ludzi, co 
nastałoby, gdyby oni odrzucili to Poselstwo. 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. 

Więc, zwróćcie uwagę, on powiedział: głód będzie nie tylko naturalnym głodem, tak 
jak depresja będzie naturalnie stworzoną przez człowieka depresją, lecz także będzie 
głód słuchania PRAWDZIWEGO Słowa Bożego. Zatem widzimy, że oni mają mnóstwo 
fałszywego słowa Bożego, lecz duchowy głód będzie za słuchaniem PRAWDZIWEGO 
SŁOWA BOŻEGO. O, oni nie lubią nauczania Nauki Williama Branhama, chociaż 
nawet ci, którzy twierdzą, iż wierzą jego poselstwu, ani oni nie będą słuchać tego. A 
ponieważ Lee Vayle naucza tego, ja i inni z tym samym zrozumieniem, oni nie chcą 
mieć nic wspólnego z tym, i tak oni będą głodni słuchania PRAWDZIWEGO SŁOWA 
BOŻEGO. Rozumiecie, to nie jest tak, że nie będzie dostępne PRAWDZIWE SŁOWO 
BOŻE, ale oni nie będą słuchać tego. To jest właśnie powiedziane. Głód słuchania – i 
chociaż mamy więcej odtwarzaczy taśm i MP3 odtwarzaczy, i więcej ludzi ma zupełnie 
pełne biblioteki Całego Poselstwa, a jednak oni nie słuchają tego. Widzicie, słuchanie 



oznacza zrozumienie tego. A oni nie będą chcieli zrozumieć PRAWDZIWE SŁOWO 
BOŻE, i dlatego będą głodni na śmierć, mówiąc duchowo. 

Otóż, w środę wieczorem przyjrzeliśmy się innemu sądowi, który nazwał brat 
Branham nadchodzącą depresją, jaka przychodzi na kraj, nie tylko na ten naród, lecz 
na cały świat, a widzimy, że to jest częścią przekleństwa z 5. Mojżeszowej rozdziału 28 
i wiersza 43. Zatem, zanim przeczytamy to, chcę, abyście przypomnieli sobie, że te 
błogosławieństwa, które Bóg obiecał, zstąpią na nas i dosięgną nas, w wierszu 1-15, i 
tymi błogosławieństwami był ten naród błogosławiony w okresie pierwszych 200 lat, a 
teraz stały się przekleństwami, które już przyszły na ten naród i dosięgają go, jak 
widzimy w nagłówkach gazet teraz prawie że każdego dnia. 

5 Mojżeszowa 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. 

Więc, jest wiele przekleństw, którymi będą ludzie przeklęci, jak o tym Bóg 
nadmienia od wiersza 16 do końca rozdziału, lecz przejdźmy do wiersza 43 Obcy 
przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty 
będziesz schodził coraz niżej. 

Jeśli zwrócicie uwagę, to imigranci w tym narodzie osiągają większe sukcesy niż ci, 
którzy urodzili się tutaj, bo taka jest obietnica Boża. 

A zauważcie, że część tego przekleństwa jest taka, że ten naród stanie się 
zadłużonym narodem. 44 On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty 
będziesz ogonem. 

Więc widzicie, że zadłużenie jest częścią składową przekleństwa wypowiedzianego 
przez Boga. A jest dziwną rzeczą, że ten naród twierdzi, iż boi się Chrystusa, biblijnie 
wierzący naród, lecz tak było również z Izraelem, a popatrzcie, co stało się z nimi. 
Zadłużenie jest częścią przekleństwa, bowiem ludzie są zbyt pyszni i nie stawiają Boga 
na pierwszym miejscu. Oni to muszą zrobić w swój własny sposób, a Bóg tylko siedzi w 
tyle i mówi: chcecie to we własny sposób, ok., miejcie to po swojemu, zapłacicie za to, iż 
odrzuciliście moją drogę.” 

I nie mówcie mi, iż będąc w tym poselstwie, to nie dotyczy was. Wszyscy mamy 
taśmy, a brat Branham nauczał nas, że nie powinniśmy zadłużać się w niczym oprócz 
hipoteki na dom i leasingu na samochód, i że mamy to spłacić, jak szybko jest to 
możliwe. Ale wierzyciel chce, abyście byli jego sługami i mówi: mam tanie pieniądze, 
niskie odsetki, i podobnie jak z narkotykiem on podaje wam to, abyście spróbowali to i 
skosztowali, a potem jest jak z heroiną, jesteście uzależnieni od tego i nie możecie 
uwolnić się. 

Teraz wiersz 45 Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa 1) przyjdą na ciebie 2) 
i będą cię ścigały, 3) i dosięgną cię, aż zginiesz, (do kiedy? Aż zginiesz. A dlaczego tak 
jest?) gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i 



ustaw, jakie ci nadał. 46 I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny 
dowód na wieki 47 Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i w dobroci 
serca, mając wszystkiego w bród, (więc ci ludzie byli bardzo pobłogosławieni, lecz mieli 
tyle błogosławieństwa, że liczba ich dóbr zaczęła wzrastać, a czyniąc tak, stali się ślepi, 
i nadzy, a nawet nie wiedzieli o tym. To jest Laodycea.) 

48 Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, 1) w głodzie, 
(tutaj jest mowa o naturalnym głodzie) 2) w pragnieniu, 3) w nagości 4) i w 
niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. A czy 
ludzie Laodycei nie mówią: „jesteśmy bogaci i liczba naszych dóbr wzrasta i nie 
potrzeba nam niczego?” Ale jaka jest Boża odpowiedź dla nich? „Czy nie wiecie, że 
jesteście biedni, mizerni, ślepi, nadzy, a nawet nie wiecie o tym.” 

Izrael nad Morzem Czerwonym 2 53-0327 A teraz przejdziemy do ostatniej plagi, 
gdzie Bóg powiedział; "Jestem zmęczony waszym błaznowaniem. Ześlę na was ostatnią 
plagę."   Chcę abyście zauważyli, że ostatnią plagą jaką Bóg uderzył Egipt, była 
śmierć! Mamy teraz trzęsienia ziemi, wojny i wieści o wojnach, są też i powodzie, a 
Jezus powiedział; Będzie ucisk narodów, a kiedy morze zaryczy serca ludzkie odmówią 
im posłuszeństwa, wystąpią ze wzmożoną siłą zawały serca, i duża liczba różnych 
zakaźnych chorób, ludzie będą bać się, będzie lęk przed tym co ma nastąpić, a 
wszystkie te rzeczy teraz spełniają się. Ale ostatnią plagą będzie duchowa śmierć, nie 
fizyczna, ale duchowa ŚMIERĆ w zborze!! Zauważcie, że była to duchowa śmierć 
między synami Izraelskimi. A kościół ma teraz więcej członków niż kiedykolwiek 
przedtem miał, ale duchowo jest on teraz najsłabszym zborem!! Taka jest prawda!! 
Jest to taka sama śmierć jak w Egipcie! 

Otóż, nie lubię tego mówić, lecz spójrzmy wokół siebie w tym narodzie na młodych 
mężczyzn, i czy nie widzicie tak wiele, duchowo to rozpoznając. Jest tak dlatego, bo 
Bóg nie ma wnuków ani w tym poselstwie. On ma synów i córki, ale nie wnuków. Więc 
jeśli myślicie, że to osiągnięcie dzięki mamie lub tacie, lepiej zastanówcie się na nowo. 

Najwięcej obawiam się o młodych wyrastających w tym poselstwie, którzy nie są 
narodzeni na nowo. O, oni może są w stanie cytować je i mówić o tym, lecz odczuwać 
głęboko w sercu i wiedzieć bez cienia wątpliwości, że Bóg jest ich kochającym Ojcem, 
oni nie mają to tym zielonego pojęcia. Brat Branham może powiedział: „ nie idziemy w 
oparciu o przeżycia, idziemy w oparciu o słowo Boże.”, lecz tak nie jest z innymi 
sprawami, o których on mówił, podobnie jak znowuzrodzenie jest przeżyciem i każdy, 
kto przechodzi przez urodzenie, będzie wiedzieć o tym.” Ale dzieci zostały ukołysane, 
myśląc, że są narodzone na nowo tylko dlatego, iż wyznają, że wierzą Poselstwu. Otóż, 
słuchajcie przyjaciele, diabeł wierzy i drży, a on na pewno nie jest narodzony na nowo. 

Problem jest taki, że wielu, którzy twierdzą, iż wierzą temu poselstwu, nie potrafią 
czytać. Nie wiedzą, jak czytać swe Biblie, i nie wiedzą jak czytać to Poselstwo. 

Pozwólcie, że podam wam przykład, w książce Wykład Siedmiu Wieków Kościoła 
141-1 brat Branham powiedział: A do każdego wieku słyszymy tę samą prawdę. „ Kto 



ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.” Lecz  tylko człowiek 
napełniony Duchem może  słyszeć objawienie na ten wiek.  Nikt inny nie potrafi. 
Absolutnie nie. Oni nie potrafią,  bo to właśnie powiedział Paweł w 1 Koryntian 2:6-16 
(Smyrneński wiek kościoła – Wykład Siedmiu Wieków Kościoła rozdział 4).” 

Więc, ktoś kto źle przeczytał to, powie, że jest powiedziane, iż najpierw musisz być 
napełniony duchem, aby słuchać Słowa, chociaż twoje uszy słuchają tego. Ale brat 
Branham nauczał nas, że słyszeć znaczy rozumieć. Dlatego nigdy nie zrozumiesz tego 
poselstwa, dopóki nie narodzisz się na nowo i nie jesteś napełniony duchem. 

Ponownie brat Branham powiedział: Cytat – Wykład Siedmiu Wieków Kościoła 
143-1  Gdyby Duch nie był wewnątrz, nie słuchałbyś prawdy i nie przyjąłbyś, jeśli 
słuchałbyś w każdej chwili dnia. To był znak Ducha przebywającego wewnątrz w 
czasach Pawła. Ci, którzy byli napełnieni Duchem Świętym, słuchali Słowa, 
przyjmowali je i żyli nim.  Ci, którzy nie mieli Ducha, słuchali tego tylko jako cieleśni 
ludzie, błędnie je wykładali i weszli do grzechu. 

Zauważcie, jak on czyni różnicę pomiędzy słuchaniem tego tylko uszami, a 
słuchaniem tego ze zrozumieniem. Ci, którzy byli napełnieni Duchem Świętym, 
słuchali Słowa, przyjmowali je i żyli nim.  Ci, którzy nie mieli Ducha, słuchali tego 
tylko jako cieleśni ludzie, błędnie je wykładali i weszli do grzechu. 

Więc młodzi ludzie, którzy słuchacie to poselstwo przez Internet, lepiej módlcie się, 
aby Bóg uznał was za godnych do przyjęcia Jego Ducha, i pozwólcie, że wam powiem 
coś. Bóg nigdy nie umieści swego ducha w nieczyste naczynie. On chce naczynie, które 
jest poświęcone przez obmycie wodą słowa. Dawid powiedział: Psalm 119:9 Jak 
zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. 

IZRAEL W KADESH – BARNEA 53-0328 Zwróćcie teraz uwagę. Gdy Bóg 
przygotował i przyprowadził do porządku Mojżesza, wysłał go ze Swoimi Znakami i 
cudami do Egiptu. Wczoraj przebieraliśmy to, a ostatnim znakiem była śmierć! 
Znaleźliśmy to, że ostatnią plagą będzie duchowa śmierć w zborze. Zbór wyschnie i 
będzie zwiedziony i rozwiany. Tak to jest, to się zgadza. Żyjemy w strasznym czasie. 
Dzisiaj jest to tak, jak było w tamtym czasie, kiedy oni mieli prawdziwe zwycięstwa, 
ale pomimo to ciągle zawodzili. To jest umieranie. Zaniedbują nanieść krew na odrzwi. 
"Gdy zobaczę krew ominę was." 

Boży obmyślany sposób 53-0613 E-16 Mojżesz obrał Boży obmyślany sposób, kiedy 
byli w Egipcie. Jak oni wyszli? To… Bóg zatwardził serce Faraona. Lecz On 
powiedział: „Otóż, przygotuję drogę do ucieczki, ponieważ ześlę śmierć na kraj.” Mówi, 
słuchajcie, tutaj jest coś uderzającego. Obserwujcie, plaga za plagą za plagą, lecz 
ostatnią plagą, która spadła, była śmierć, właśnie przed wyzwoleniem z Egiptu. 
Zwróćcie uwagę na to. Jak to jest uderzające dzisiaj. Jezus powiedział, że nadejdą 
niebezpieczne czasy, serca ludzi osłabną; jak on powiedział, że będzie rozpacz wśród 
narodów, zahuczy morze, będą wielkie fale, o jakich nie słyszano przedtem, uderzające 
na morzach. Jak będzie ze wszystkimi sprawami, znakami, które wypełnią się. Tak jak 



było w dniach Noego, tak będzie znowu. Jak cudowne. Lecz pamiętajcie, ostatnią 
plagą, która spadła, była śmierć. A ostatnią sprawą…. Bóg dał nam ostrzeżenie za 
ostrzeżeniem za ostrzeżeniem. Zatem, ostatnią rzeczą, która przyszła, to duchowa 
śmierć. Kościoły umierają duchowo. 

Otóż, wiemy, że siódmą plagą jest duchowa śmierć, a możemy oglądać, że w tym 
narodzie nastała już ta plaga, w kościołach. Lecz pamiętajcie, że duchowa śmierć 
przychodzi przed naturalną. Myśl musi przyjść przed uczynkiem i dlatego duchowa 
śmierć następuje, zanim musi rozpocząć się fizyczna destrukcja ciała. Patrzcie, Żydzi 
odrzucili Chrystusa jako ich zbawienie i poszli zgodnie z rzymskim prawem, krzyżując 
Go, więc Bóg pozwolił na to, by Rzym zniszczył Żydów. A tak samo kościół odrzucił 
Chrystusa spośród nas ponownie w tym czasie, ten sam Słup Ognia, który prowadził 
Izraela, którego Izrael odrzucił, i Bóg sprawił, że ta generacja umarła na pustyni, jest 
tym samym Słupem Ognia w Jego Synu, którego odrzuciły ich dzieci i Bóg zezwolił na 
to, by przyszedł Tytus i zniszczył ich. Otóż, dzisiaj, tak zwany kościół odrzucił ten sam 
Słup Ognia, i dlatego nie pozostaje dla nich nic innego jak tylko sąd. 

Więc co z resztą tych czasz gniewu?  Siedem czasz gniewu było ujawnionych 
podczas tych siedmiu wieków kościoła, i pomyśleć, jeśli 37-40 milionów ludzi było 
zabitych, bo kościół odrzucił objawienie Chrztu Duchem Świętym, wtedy o ile większa 
będzie kara za odrzucenie Samego Chrzciciela, Samego Ducha Świętego. 

Otóż, w Objawieniu rozdziale 17 i 18 widzimy tę wielką cudzołożnicę Rzym, 
Watykan, który popełnił cudzołóstwo ze wszystkimi bogatymi mężczyznami i królami 
świata, i oglądamy jej zniszczenie w jednej godzinie przez atomowy ogień. A więc 
dzięki potwierdzonemu prorokowi wiemy, że Bóg wzbudził komunizm, żeby to 
wykonał, aby pomścić krew wszystkich męczenników dla Jezusa Chrystusa. 

Więc kiedy czytałem pewien artykuł przewodniczącego narodowej partii 
komunistycznej odnośnie ich radości z powodu wyborów, gdzie umieścili Obamę do 
białego domu, mówię: w porządku, Boży zamiar wypełnia się. 

Pozwólcie, że przeczytam wam ten list narodowego przewodniczącego 
Komunistycznej Partii USA napisanego 6 lutego 2009 - tylko parę dni temu. 

Nowa Era 

Sam Webb, narodowy przewodniczący, Partia Komunistyczna USA 02/06/2009 

Stałem w Washington Mall w dniu inauguracji, wokół było prawie że dwa miliony 
ludzi i dumnie obserwowałem, jak pierwszy Afrykanin-Amerykanin w historii narodu 
przyjmuje przysięgę swego urzędu. Sam dzień głęboko zarył się w pamięci, radosny i 
historyczny. Lecz nie mogłem sobie poradzić, żeby tak nie pomyśleć – jestem pewny, że 
miliony innych ludzi myślało tak samo – iż przeniesienie mocy od Busha na 
Prezydenta Obamę nie tylko rozerwało barierę, która zdawała się prawie 
nieprzepuszczającą, lecz także było znaczne osłabienie jednej ery i rozpoczęcie innej. 
Było rzeczą nie do pomyślenia, że w tym chłodnym dniu dla naszej stolicy narodu, iż 



najgorsza władza ekstremistów prawicowych przez minionych 30 lat jest za nami, i że 
era progresywnej zmiany jest do osiągnięcia i nie jest już niewyobrażalnym 
marzeniem. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  COD 63-0324 

Ty powiedziałeś wiele razy, że komunizm został wzbudzony przez Boga, aby 
posłużył Jego zamiarowi, podobnie jak król Nabuchodonozor. Otóż, gdzie komunizm 
zgadza się z całością tego, że będzie... on w końcu... co w końcu uczyni? Jak się to 
zakończy? Wielu znawców wierzy, że z tego królestwa z północy wyjdzie Gog i Magog, o 
którym jest wzmianka w Piśmie, i wyruszy przeciw Izraelowi w... (Nie mogę po prostu 
przeczytać, co to jest. Tak. Tak.) Ja myślę, że niektóre z tych nagrań na taśmach 
mówią... powiedziałeś, że on w końcu zrzuci... że komunizm na koniec zniszczy 
katolicyzm, względnie Watykan, przy pomocy wybuchu. Czy się to zgadza?  

367 Tak. Objawienie 16 - tam to znajdziecie, oraz Objawienie 18, 8. i 12. Jeżeli tutaj 
jest ten człowiek i chce sobie wziąć ten kawałek papieru odnośnie tego, możesz to zaraz 
wyszukać. Tak. Widzicie: "Biada, biada to miasto wielkie! Bowiem w jednej godzinie 
przyszedł twój kres". Widzicie, kupcy i wszyscy inni, którzy wieźli jego towary. To się 
stanie. To się zgadza. A nie...  

368 Zaniechajcie tego - zapomnijcie po prostu o komunizmie. Rozumiecie? To nie 
jest nic innego pod słońcem, jak tylko grupa ludzi, którzy nie są nikim innym niż 
barbarzyńcami, ci - to są ci bezbożni. Jest to system. Pozwólcie, że wam coś pokażę; 
pokażę wam po prostu, jak to jest proste. Wiecie, tylko 1 % z całej Rosji to komuniści. 
Oni potrzebują posłańca. Rozumiecie? Jeden procent; zatem 99 procent z nich jest 
ciągle po stronie chrześcijan. Jeden procent; a jak może jeden procent władnąć nad 99 
procentami? To powinno wam dać od razu wyjaśnienie. Gdyby Bóg na to nie pozwolił, 
wiecie, oni by już dawno zostali wyrzuceni. Rozumiecie? Z pewnością.  

A co stało się dla tego narodu, nie stałoby się, gdyby on był chrześcijańskim 
narodem. Obama miał rację, kiedy powiedział, że ten naród nie jest już więcej 
chrześcijańskim narodem. 

On ma rację, ponieważ gdyby oni byli, nie głosowaliby na takiego wstrętnego i 
morderczego człowieka, który głosowałby za zabijaniem dzieci, nawet po tym, co nie 
udała się aborcja. Mówiąc inaczej, on głosował, aby pozwolono zabić dziecko poza 
łonem, jeśli próba o aborcję nie udała się. Nawet tym, którzy są skazani na karę 
śmierci, nie można ich skazać powtórnie. Jeśli są umieszczeni na krzesło, a krzesło nie 
zabije ich, wtedy nie dają ich tam powtórnie. Ale Obama zasugerował to, i głosował za 
tym, by dozwolono zabijanie niemowląt, które przeżyły próbę aborcji. On głosował za 
tym, by pozwolono zabijać dzieci, żywe i oddychające na zewnątrz łona. A ludzie 
nazywają go współczującym? Jak to jest chore!!! Nic dziwnego, że  Bóg dał im to, czego 
chcieli, a otrzymując swoje pragnienia –  za to ten naród będzie zniszczony przez tę 
samą rzecz, o którą oni prosili. Zawsze będzie w ten sposób, a ludzie nie będą czytać 
Biblie, aby nauczyć się, że są zgubieni i powtarzają swoje błędy ciągle na nowo. 



A brat Branham powiedział, że Komunizm przejmie ten naród, i on go przejął. W 
kazaniu Bóg jest zidentyfikowany dzięki jego charakterystycznym cechom 64-0311 
P:151 Komunizm zainfekował ten kraj, a kaznodzieje polecieli za komunizmem, 
zamiast za Chrystusem. Wygląda to po prostu tak, jakbym wychodził i próbował to 
potępiać. Dlaczego nie widzimy tej godziny, w której żyjemy? Komunizm - my nie 
mamy... Moi drodzy! Ja nie obawiam się komunizmu. Chodzi o to, że przyjście Pańskie 
zastanie was niegotowych, o to właśnie chodzi u kościoła. Niech teraz wszyscy, niech 
cała Ameryka nawróci się do Boga, a obserwujcie, co dzieje się z komunizmem. Musicie 
stwierdzić, jaka to choroba, a potem zastosować lekarstwo. 

Zatem, niech się dzieje co się dzieje, ponieważ mamy skupiać się na przyjściu Pana 
i przygotowywać się do odejścia stąd. 

Pytania i odpowiedzi 64-0830 P:106 Otóż, by wam pokazać, że to jest komunizm, a 
nie ci czarni ludzie, w ten właśnie sposób wystąpił zawsze na scenę komunizm, by 
wziąć górę. Oni to czynią w każdym państwie. Tak właśnie czynią to - skłonią ludzi do 
tego, by się zwalczali między sobą - rewolucja; potem oni przejmują go do swoich rąk 
bez wystrzału. Oni nie chcą wysadzić tego kraju w powietrze, oni go chcą posiąść. Oni 
go mogą nasycić piołunem. A zatem, oni widzieli, jak się to działo, i wiedzą, czym była 
rewolucja wówczas, i myśleli, że rozpoczną dalszą rewolucję. By udowodnić, że moja 
opinia jest jasna - kiedy oni mają integrację (oni ją mają obecnie, legalnie, prawnie), 
oni robią więcej kłopotów obecnie, niż robili wówczas na początku. Rozumiecie? To 
wskazuje na to, że to jest komunizm, a nie te drogie dusze, które są zrodzone z Ducha 
Bożego. 

Zgodnie z artykułem w Accuracy in Media, pod tytułem Komunistyczna Partia 
wspiera Obamę AIM Column, Cliff Kincaid, 3 lipca 2008 

To był bardzo znany fakt, że Barack Obama jest faworytem Komunistycznej Partii 
Ameryki. Joelle Fishman, prezes Komunistycznej Partii USA (CPUSA) Komisji 
Działań Politycznych, w rubryce pod tytułem „Wielkie polityczne zmiany są w toku,” 
Fishman mówi, że Obama mógłby prowadzić „odsunięcie się prawicowych 
Republikanów listopadzie i że on jest „gotów słuchać lewicowych i progresywnych 
głosujących”, wspierających go. Fishman wyjaśnia to, że CPUSA jest częścią tej 
koalicji. W międzyczasie uznany członek CPUSA Alan Maki, piszący oficjalną stronę 
internetową Baracka Obamy, w sekcji „community blogs” pod bannerem „Obama 08” 
nadmienił o czymś niewysłowionym. A to, że rolą członka CPUSA Franka Marshalla 
Davisa jest doradzanie Obamie podczas jego wychowawczych szkolnych lat na 
Hawajach. 

Więc czy to nie oznacza, że Ameryka wybrała prezydenta opierającego się na 
komunistach? Po prostu, komunizm powstał, aby zniszczyć Watykan. Książęta 
kapitalizmu stali się zbyt chciwi i zepsuli to, a teraz Watykan jest szczęśliwy, że 
wartość akcji zmalała, a on może kupić je. 



Lecz co ma wspólnego to i odrzucenie Poselstwa Bożego przez Amerykan, a 
zaakceptowanie komunizmu zamiast tego. Otóż, komunizm jest władzą totalitarną, 
gdzie tylko 1% kieruje wszystkim, a reszta populacji siedzi w strachu, bojąc się 
cokolwiek wypowiedzieć. Zatem ludzie tak bardzo nienawidzili George Busha za 
przeobrażenie tego kraju w zastaw Porządku Nowego Świata a także Zastaw 
Watykanu, że sprzedali samych siebie prosto do rąk totalitaryzmu. I jest to śmieszne, 
ponieważ zapłacą za to, ale Bóg zabierze Swoją Oblubienicę, zanim stanie się to zbyt 
złe. O ile jestem zainteresowany, czy to jest 1%, który kieruje komunizmem lub 1%, 
który kieruje kapitalizmem, to jest ciągle to samo. Oni mają własne zbiory reguł, 
podczas gdy nakładają inne bardziej rygorystyczne reguły na resztę ludzi. 

Zatem naszym problemem nie jest, kto sprawuje władzę, lecz na czym skupiamy 
się. W kazaniu CO ZROBIMY Z TYM JEZUSEM,  KTÓREGO ZOWIĄ 
CHRYSTUSEM? 64-0126 brat Branham powiedział: A co powiedział im Jezus? 
"Postawę nieba umiecie rozpoznać, lecz znaków tego czasu nie potraficie rozpoznać". 
137 I ach, nie mówię tego tylko do Phoenix, lecz mówię to do wszystkich, gdziekolwiek 
to pójdzie. Wy ślepi faryzeusze! Jak możecie, zużywając miliony dolarów, jak możecie 
rozpoznawać komunizm, a Słowa Bożego, potwierdzonego na tą godzinę, nie potraficie 
rozpoznać? Wy krzyżujecie Je ponownie. Wiecie wszystko o komunizmie. Gdybyście 
znali waszą Biblię, wiedzielibyście, że te rzeczy muszą się dziać. Nie interesuje mnie 
to. Ja nienawidzę komunizmu. Nienawidzę wszystkiego, co jest przeciw Bogu. Lecz 
jestem całkiem zainteresowany tym, by Kościół był gotowy na tę godzinę - na odejście 
Oblubienicy. 138 "Postawę nieba umiecie rozpoznać, lecz znaków tego czasu nie 
umiecie rozpoznać". 

W kazaniu Widzieliśmy Jego gwiazdę 63-1216 P:80 Dlaczego przychodzi 
komunizm? brat Branham powiedział: Dlaczego świat jest pochłonięty? Dlaczego mógł 
to zrobić jeden procent Rosji? To jest komunizm. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent jest 
ciągle chrześcijanami. Jeden procent Rosji rządzi prawie że resztę świata, wschodniego 
świata: komunizm. Dlaczego? Dlaczego on mógłby to zrobić? Biblia powiedziała, że tak 
będzie; On ma odpowiedź. Lecz widzicie, teraz staramy się zwalczyć to i tamto. A tak 
samo Bóg posłał nam to, abyśmy obserwowali to, nie widzimy tego. 

Czas zjednoczenia i jego znak 63-0818 P:87 Narody się kruszą, ponieważ teraz jest 
czas, w którym widzimy, że one powinny to czynić. Jesteśmy w procesie narodowych 
wstrząsów. Widzimy, że narody zrywają wzajemne stosunki. Rok po roku, 
dowiadujemy się, że ten naród jest pochłonięty przez komunizm i ,,ten oto'' jest 
pochłaniany przez komunizm. I bezpośrednio tutaj, w naszym własnym narodzie, jest 
to podziurawione jak rzeszoto komunizmem,  i to przejmie władzę! Zauważcie, że to się 
dokona. Nie ma sposobu powstrzymania tego. Dlaczego? Z tego samego powodu, że nie 
można było powstrzymać Tytusa. Ludzie odrzucili Boga i Jego Słowo. Tak proszę pana, 
tak więc oni zamierzają wykonać to, a widzimy, że jest to w tej chwili w toku. 

Czas zjednoczenia i jego znak 63-0818 P:94 Komunizm musi powstawać, te inne 
rzeczy muszą powstawać. I obok tegoż kościół musi łączyć się w narodach z powodu 



światowej Rady Kościołów. Także oblubienica musi się jednoczyć według Słowa Boga. 
Aby się to stało, Bóg zesłał niebiańskie znaki i inne rzeczy, które udowadniają 
kościołowi, że ta godzina nadeszła. Amen. 

Więc widzicie to, ponieważ ludzie odrzucili łaskę daną im przez Boga w Jego 
Poselstwie, oni odwrócili się do czegoś, co ma być ich zbawieniem, i obrali komunizm, 
bo to jest czas dla niego. Lecz pamiętajcie tylko: „wszystko zginie, lecz nie Słowo Boże”. 
Więc komunizm także zginie, lecz Boże królestwo nigdy nie zginie. Otóż, pozwólcie, że 
przeczytam wam jeszcze parę dalszych wypowiedzi brata Branhama odnośnie tego, 
dlaczego to musi być w taki sposób. 

Trąba wydaje niepewny dźwięk 63-0114 P:37 Lecz patrzcie. Nawet sam komunizm 
będzie miał swój koniec. Ale Słowo Boże nie ma końca, bo Ono nie ma początku. Więc 
obyśmy nie przestali zważać na to, co dzieje się we Waszyngtonie, bo to jest 
wypełnienie 5. Mojżeszowej 28, a ten naród, odrzucając Boży Głos do tej generacji, jest 
teraz pod przekleństwem Bożym, a czynią to tylko w jednym celu, a to aby zniszczyć 
ten naród, chociaż nawet myślą, że próbują go uratować. Lecz oni nie chcą tego, co 
czyni ten naród wielkim narodem. Oni chcą naród bez Chrystusa i tak postępują, oni  
zadecydowali wykończyć ten naród. On będzie zniszczony przez Rosjan, jak było 
prorokowane przez Ducha Świętego i Jego proroków. 

OSKARŻENIE 63-0707 P:338 Spójrzcie na ten skandal w Anglii, spójrzcie na ten 
skandal tutaj, spójrzcie na całą tą sprawę, stało się to domem nierządu. 

339   Dlaczego tak jest? Dlaczego Rosja stała się komunistyczną? Z powodu 
wulgarności i sprośności, i braku Mocy w katolickim kościele.  I właśnie dlatego nasz 
naród został zajęty przez komunizm   i   federację   kościołów,   i   przyłączanie   się   do 
katolickiego   kościoła.   Przy   czym   komunizm   i   katolicyzm zjednoczą się razem, 
wiecie, i oni to tutaj czynią. Dlaczego? Ponieważ oni odrzucili Ewangelię, która ich 
rozdziela i czyni ich innymi ludźmi!. 

A chociaż komunizm i katolicyzm łączą się razem, aby prowadzić wojnę przeciwko 
barankowi Bożemu, będą zniszczeni przez blask Jego Ust zgodnie z Biblią, i będą 
wrzuceni do bezdennej otchłani. 

Pierwsza pieczęć 63-0318 P:174 Co spowodowało, że komunizm powstał w Rosji? Z 
powodu nieczystości rzymskiego kościoła i ich reszty.  Zabrali wszystkie pieniądze, 
które były w Rosji i głodzili na śmierć ludzi i nie dali im niczego oprócz życia, podobnie 
jak reszta świata. 

I dlatego tutejsi ludzie głosowali za komunizmem. Bogaci ludzie kościoła zabrali im 
wszystkie ich pieniądze i pozostawili z niczym, nawet bez nadziei. Wszystko to jest 
mówienie, mówienie, mówienie bez działania Ducha Świętego. 

Jakub powiedział: Jakuba 2:10 Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w 
jednym, stanie się winnym wszystkiego. 11 Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, 
powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą 



zakonu. 12 Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. 
13 Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, 
miłosierdzie góruje nad sądem. 14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma 
wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 15 Jeśli brat albo siostra nie 
mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 16 A ktoś z was 
powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, 
czego ciało potrzebuje, coż to pomoże? 17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa 
jest sama w sobie. 

Czas zjednoczenia i jego znak 63-0818 P:37 Teraz Żydzi zjednoczyli się przeciw 
Jezusowi, przeciw jego mesjaństwu i jego mesjańskiemu poselstwu. Oto widzimy, że 
obecnie dzieje się ta sama rzecz, po prostu to samo. Komunizm jednoczy się, aby 
zniszczyć kościół. To jest jedyna droga, żeby to... która jest po tym jak kościół również 
połączył się w Radzie Kościołów, światowej Radzie Kościołów w wypieraniu się 
poselstwa, Słowa! Oni odrzucili Słowo, kościoły odrzuciły! Nie mogą tego przyjąć, 
ponieważ jest to przeciw ich wyznaniom denominacyjnym. Nie jest ważne, jak dużo 
słupów ognia będzie wisiało w naszym... pośród ludzi albo jak wielu ludzi byłoby... jak 
dużo rzeczy byłoby przepowiedzianych i dokonanych oraz tych wszystkich wielkich 
znaków, które On zapowiedział na ostatnie dni. Oni nie są w stanie przyjąć tego! 

Zatem widzicie, iż to jest w trybie rozkazującym, że Boże Słowo wypełni się, więc 
nie gniewajcie się. Tylko módlcie się za tymi wszystkimi, którzy odchodzą do 
towarzyskiej Ewangelii, oby byli jeszcze raz podniesieni do Chrystusa, zanim będzie za 
późno, i módlcie się za drugą i trzecią generację podążającą za tym Poselstwem, żeby 
byli narodzeni na nowo, zanim będzie zbyt późno. 

Otóż, wiemy, że ludzie są wszędzie całkowicie obłąkani. Czy potraficie wyobrazić 
sobie zdrowo myślącą osobę, wierzącą w to, że Obama naprawdę zapłaci im czesne 
uczelni i kredyty samochodowe i czynsz ich mieszkań? Oni są szaleni, aby wierzyć w 
to.  A na samej górze tego mamy grupę kierującą naszym Rządem, który nie umie 
nawet liczyć. Obama twierdził, że jest 57 stanów w USA. Więc czy ma na myśli 
Kanadę i Meksyk  i inne państwa Ameryki Środkowej? Czy mówi nam coś, czego nie 
jesteśmy świadomi? Albo czy jest dalszym głupim politykiem przemawiającym do 
naiwnych ludzi.  A co z mówcą Białego Domu, Nancy Pelosi, która jest tylko o dwa 
bicia serca oddalona od Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ona powiedziała 
kongresowi, iż jeśli nie będą głosowali za pakietem stymulującym, będzie 500 milionów 
bezrobotnych ludzi w tym państwie. Co oni robią? Importują dalszych 200 milionów 
ludzi, żeby wypełnić jej głupie uwagi? Powinien istnieć test kompetencji dla ludzi, żeby 
mieli prawo do głosowania. I powinien być test Prawdy dla osoby, który ubiega się o 
urząd polityczny. Ten naród utonął tak bardzo, że oni ciągle wybierają patologicznych 
kłamców i ludzie nabierają się na to przy każdych wyborach. Zawsze wierzyłem tak 
jak pierwsi założyciele tego narodu, iż aby głosować, jest wymagany u osoby wiek 
dorosły i posiadanie majątku. Bo jeśli posiadasz ziemie, wtedy jesteś 
współpracownikiem ekonomii i tak masz odpowiedzialność, lecz ci ludzie, którzy żyją w 



dobrobycie, są skupieni tylko na tym, ile mogą otrzymać od Rządu zamiast tego, ile 
mogą zrobić dla swojego kraju. 

Tak czy owak, skończmy dyskusję o polityce. Skupmy się na tym, co Chrystus czyni 
w tym czasie. W kazaniu A nie wiesz o tym 65-0815 P:104 brat Branham powiedział: 
Brakuje zdrowego ludzkiego rozumu - oni już nie są w stanie podejmować decyzji. Nie 
jestem politykiem. Nie jestem ani Demokratą ani Republikaninem - oni wszyscy są 
skażeni. Ja stoję w obronie jednego królestwa, a to Królestwa Jezusa Chrystusa. Nic 
innego mnie nie obchodzi. Ale skąd się to wzięło? Czy widzieliście już tego rodzaju 
marionetki, jak to możemy obecnie oglądać? Tak, jak ta grupa z Teksasu, którą tutaj 
mieliśmy. Oni mówią "Obojętne, czego ludzie chcą. Jeżeli chcą komunizm, damy im 
komunizm. Jeżeli pragną integrację, damy im integrację. A jeżeli chcą segregację 
rasową, damy im ... cokolwiek". Gdzie jest jakiś prawy człowiek?   

O, Boże, to dotyczy również tego podium. Gdzie jest MĄŻ? Gdzie jest mąż, taki 
MĄŻ. który ma jakieś zasady! Gdzie jest kobieta, która ma jakieś zasady! Gdzie jest 
taki kościół, który  stoi w obronie jakichś zasad! Nie dam ani złamanego szeląga za 
tego cherlawego, niezdecydowanego, idącego na kompromisy ducha! 

Lecz nawet w tym Poselstwie, które powinno mieć najwyższe standardy wszystkich 
ludzi na ziemi, ponieważ naszym wzorem jest życie Williama Branhama, a jednak 
mamy ludzi, laików i kaznodziejów, którzy nie staną po stronie dobrego i złego. Nie 
mają już żadnego przekonania, i to wszystko staje się jak zanieczyszczony otwór 
zlewozmywaka. Kiedy człowiek, który jest w ich kręgu, popełni kryminalny czyn, oni 
odwrócą swoje głowy w inną stronę i nic nie zrobią, tak jak czynili Niemcy , kiedy 
Żydzi byli mordowani. A czy nie myślicie, że to stałoby się w tym państwie, kiedy 
zaczynają usuwać głupią pannę, która pozostaje w tyle? Jeśli kaznodzieje Boży, którzy 
nauczają to poselstwo, nie stoją w oparciu o przekonanie, co wtedy z przeciętnym 
obywatelem tego kraju, kiedy ucisk przechodzi do prześladowania? Ale Bóg trzyma 
każdego w odpowiedzialności za to, co robi lub nie robi, możecie być pewni tego. Biblia 
mówi, że nawet będą oskarżać się nawzajem. Ale Bóg jest Bogiem Suwerennym, i cały 
ja stanę przed sędziowskim tronem Chrystusa i będę musiał zdać rachunek z  
zarządzania tym, co Bóg mi dał. 

PRZYWÓDZTWO  65-1207 Czy dostrzegacie obłęd tego wieku? Zobaczcie, do czego 
doszło. Nie ma już nawet wśród ludzi zdrowego rozsądku. To przepadło! Gdzie są nasi 
przywódcy? Nawet ich to dotyczy. 

336 Spójrzcie na naszego prezydenta.  — Jeśli ludzie chcą komunizm, niech mają 
komunizm. Czegokolwiek ludzie chcą, trzeba im to dać. — Gdzie są nasi mężowie tacy 
jak Patrick Henry, jak George Washington? Gdzie są przywódcy, gotowi stać mocno w 
obronie słusznej zasady? Nie mamy już takich. 

337 Gdzie są nasze zbory, nasi kaznodzieje? Doprowadzą ludzi zaledwie do 
prohibicji, aby nie pili alkoholu. Wystarczy tylko przyjść, przyłączyć się do kościoła, 
zrobić to czy tamto, i mieć trochę wrażeń lub czegoś podobnego. Gdzie są ci mężowie 



Boży, ci prorocy, którzy stali mocno i mieli śmiałość przeciwstawić się rzeczom tego 
świata? 

338 Gdzie są ci prawi mężowie? Gdzie można ich znaleźć? Oni tak zmiękli na 
skutek koncepcji intelektualnych i podobnych rzeczy, że już ich praktycznie nie ma. O 
Boże, miej litość nad nami! 

PRAGNIENIE  65-0919 Stwierdzamy, jak oszukańcze jest dzisiaj wszystko. U Mat. 
24, 24 powiedział Jezus, że oba te duchy w ostatecznych dniach będą tak podobne, że 
gdyby to było możliwe, byliby zwiedzeni także wybrani. Jak blisko jest tego! Co za 
złudzenie mamy dzisiaj względem prawdziwego i przewrotnego!  

110  Nawet w naszym rządzie, w naszej polityce nie mamy człowieka, którego 
moglibyśmy postawić jako naszego polityka i który wstawiałby się za tym, co uznaje za 
właściwe. Gdzie jest nasz dzisiejszy Patrick Henry, George Washington i Abraham 
Lincoln? To jest  tak, jak powiedział nasz prezydent: "Jeśli chcą komunizmu - 
cokolwiek ludzie chcą, mogą mieć". Jeśli nie jest to człowiek, który wypowiada swoje 
przekonania, człowiek, który wstawia się za swoimi zasadami, wybiera tylko drogę 
najmniejszego oporu!  

111  Dokładnie do tego doszło z ludźmi w zborze. Oni chcą jedynie przystąpić do 
zboru i mówią: "To jest to! Teraz należę do zboru". Próbujecie zaspokoić to wielkie, 
święte pragnienie, które Bóg włożył w was, tę "wieżę kontrolną", która chce kierować 
was do tego właściwego, zaspokoić przynależnością do jakiegoś zboru, wyrecytowaniem 
wyznania wiary lub czymś podobnym, chociaż ono niczym innym nie może być 
zaspokojone, jak tylko przez obecność Boga, którą będzie napełnione wasze życie. 

Więc raczej skupcie się zupełnie na Chrystusie i odejściu Oblubienicy do domu, 
ponieważ tylko to pozostaje nam, zanim wszystko przeminie. 

Kiedy ich oczy zostały otwarte 64-0312 P:25 Kaznodzieje powinni być 
zainteresowani tym i widzieć, co Pismo obiecało na dziś. Nie spodziewam się 
dominującej roli komunizmu; Oczekuję na nadchodzące Królestwo, Jezusa Chrystusa, 
i nastania Tysiącletniego Królestwa. Nie jestem zainteresowany komunizmem, ani 
żadnym z ich izmów, lub waszych religijnych izmów: niczym z tego. Jestem 
zainteresowany Jezusem Chrystusem i tylko Nim. Spowodować, by ludzie zobaczyli 
Go. On jest tutaj, udowadniając Siebie samego, tutaj pokazując dokładnie to, co On 
powiedział, że uczyni w czasach ostatecznych. 

Czas zjednoczenia i jego znak 63-0818 P:67 Żydzi połączyli się razem przeciw 
Jezusowi - ich Mesjaszowi. Zatem widzimy, co się wydarzyło. Obecnie widzimy te same 
rzeczy, komunizm jednoczy się, aby zniszczyć kościół, skoro kościół zjednoczył się w 
światowej Radzie Kościołów i próbuje zniszczyć poselstwo, Słowo Boga. Oni usiłują 
pozbyć się tego. Jedyną rzeczą, którą mogą uczynić, to zaciągnąć się do rady, ponieważ 
oni są oddzieleni. Niewielka grupa tutaj, metodyści, baptyści, prezbiterianie, Kościół 
Chrystusa, i tak dalej. Oni nic nie mogą uczynić, ponieważ ,,ten'' będzie przeciw 



,,temu'', a ,,ten'' przeciw ,,innemu''. Ich doktryna jest po prostu tak bardzo różniąca się 
jak wschód od zachodu. Widzicie więc, że nie mogą tego uczynić. Jednak kiedyś razem 
pod zwierzchnictwem jednej ważnej głowy, dojdą do tego. 

Czy twoje życie jest godne Ewangelii 63-0630 P:29 Otóż, gdyby Rosja 
zaakceptowała zielonoświątkowe błogosławieństwo siedemdziesiąt pięć lat temu, kiedy 
Duch Święty przypadł w Rosji, nie mieliby komunistów dzisiaj. Przed 75 laty w Rosji 
mieli wielkie przebudzenie, gdyż Bóg skłonił się i rozbudzenie sięgało aż na Syberię. 
Lecz co oni uczynili? Odrzucili je. Jak wygląda to dzisiaj w tym kraju? Kościoły i zbory 
mogą odprawiać nabożeństwa tylko za zezwoleniem. Popadli pod sąd, opanowani przez 
komunizm i zaprzedani diabłu. 

21   Przed 50 laty spadł Duch święty w Anglii. Potem wystąpili George Jefferies, F. 
F. Bosworth, Charles Price i Smith Wigglesworth, ci wielcy bojownicy wiary. Anglia 
otrzymała ofertę rozbudzenia przez Ducha świętego. Lecz co oni uczynili? śmiali się z 
nich, uważali, że ci mężowie utracili zmysły, wrzucali ich do więzienia itd. Kościoły 
ostrzegały ludzi, by ich nie słuchać. Jednakże chorzy byli uzdrowieni, diabły 
wypędzane i działy się wielkie rzeczy. Anglia jako naród odrzuciła Ewangelię. Teraz jej 
grzechy znane są w całym świecie. Chyba nie ma narodu, który by głębiej upadł jak 
ten, gdzie głosili Finney, Wesley i wielu tych wielkich mężów. Lecz oni odrzucili 
prawdę i szukali swoje usprawiedliwienia. 

Jeszcze raz, Panie 63-0120 P:69 Dzisiaj w Rosji, komunizm przejmuje świat. Co się 
dzieje? Jest ktoś tak śmiały, aby powstać z przekonaniem, chociaż jest niewłaściwe. 
Tylko jeden procent Rosji jest komunistyczny, jeden procent. Dziewięćdziesiąt dziewięć 
procent jest ciągle tak zwanymi chrześcijanami, wolnymi, lecz nie mają IQ Ewangelii. 
Nie posiadają tego, czego to wymaga, chociaż mają pieniądze i wszystko, ale nie mają 
odwagi i łaski. Czego Bóg potrzebuje w Rosji? Jednego człowieka namaszczonego mocą 
Bożą, mocą Ducha Świętego. 

Módlmy się… 


