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Dzisiaj rano rozpoczniemy tam, gdzie skończyliśmy ubiegłej niedzieli – akapit 88 
kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. 

88 Kto się więc narodził nieślubnie? - to byli oni! Nieślubne dzieci, udające, że są 
Bożymi dziećmi. Jezus powiedział: "Jesteście z waszego ojca diabła i czynicie jego 
uczynki". Jaki rodzaj uczynków czynił diabeł? On próbował przez Ewę skrzyżować 
Słowo Boże. To jest dokładnie to samo, co czynią dzisiaj te wielkie denominacje. One 
czynią uczynki diabła, ich ojca. Oni próbują wziąć wyznanie wiary i skrzyżować je ze 
Słowem Bożym! To jest to, co czynił szatan na początku - ich ojciec, diabeł. Niech was 
Bóg błogosławi, bracia. WYJDŹCIE Z TEGO! Jezus tak powiedział. Jeżeli posiadacie 
chociaż odrobinę Boga w sobie, powinniście to zobaczyć i rozpoznać. Mieszaniec ! O 
rety! 

2 Koryntian 11:4 Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego 
myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, 
lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. 

Galacjan 1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was 
powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, 7 Chociaż innej nie ma; są tylko 
pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Co 
sprawia krzyżowanie? Ono wypacza, o tym Paweł właśnie mówi… 

Przekleństwo z 5. Mojżeszowej 28 jest teraz nad całym światem. 

Bóg tego złego wieku 65-0801M P:57 Cały świat został pogrążony w duchowej, 
denominacyjnej śmierci, 

Znak 63-1128E P:66 Świat dzisiaj - to nie jest gdzieś w zamknięciu, na uboczu, 
cały świat wie, że te rzeczy się dzieją. Dowiedział się o tym cały świat. Ludzie  z  
Kościoła  episkopalian,  katolicy,  luteranie,  wszystkie denominacje wiedzą, że istnieje 
Bóg, który działa dzisiaj przez Swoje Słowo, i sprawia, że ciągle dzieją się Jego znaki i 
cuda. Nie dzieje się to w zamknięciu, w ukryciu. Oni To słyszeli, ale nie chcieli 
Tego przyjąć. Tak jest. Została zamanifestowana Jego wielka Moc i znaki, ale 
oni nie chcieli Tego przyjąć. Zupełnie tak samo jak w Sodomie, zostały tam 
zamanifestowane wielkie znaki i cuda, ludzie nie chcieli jednak Tego przyjąć. Więc nie 
pozostało nic innego jak sąd, który nadchodzi. 

Państwa jak Islandia bankrutują, i inne państwa jak Irlandia, Grecja, Włochy, 
Portugalia, Argentyna, Dubaj, Japonia, Chiny, Rosja, UK, USA, Meksyk, większość 
południowej Ameryki i wiele państw Azji, i wszystkie inne zmierzają do tego. 70% 



walut, które są wykorzystywane na świecie, to amerykański dolar, a on nie będzie 
niczego warty, już za niedługo. Obecnie ma wartość 4% z tego, co był wart w 1933 r.  A 
w krótkim czasie utraci dalszych 90% wartości. A kiedy to się stanie, cały świat 
zbankrutuje, nie mogąc zapłacić za to, co dłuży? A dlaczego tak jest? Oni wszyscy 
odrzucili Boży Głos. 

5 Mojżeszowa 28:12 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. 

NIV 12 PAN otworzy niebiosa, magazyn jego hojności, pośle deszcz na twój kraj i 
pobłogosławi pracę twoich rąk. I będziesz pożyczał wielu narodom, ale sam nie 
będziesz pożyczał od nikogo. 

Poselstwo 12 Bóg otworzy drzwi sklepienia niebieskiego i ześle deszcz na twój kraj 
zgodnie z planem i pobłogosławi pracę, którą będziesz wykonywał. I będziesz pożyczał 
wielu narodom, a sam nie będziesz musiał mieć długu. Bóg uczyni cię głową, nie 
ogonem; zawsze będziesz zwycięzcą, nigdy porażonym, kiedy będziesz posłusznie 
słuchać i pilnie dotrzymywać przykazań Boga, twego Boga, które przykazuję wam 
dzisiaj. Nie zbaczaj ani cala na prawo albo na lewo od słów, które wam nakazuję 
dzisiaj przez odchodzenie i czczenie innych bogów. 

5 Mojżeszowa 15:6 Gdyż Pan, Bóg twój, błogosławić ci będzie, jak ci obiecał, abyś 
wielu ludom pożyczał w zastaw, ale ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał 
zastawu. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą nad tobą 
panować, 

NIV 6 Bo Pan, twój Bóg będzie błogosławić cię, jak obiecał, i będziesz pożyczał wielu 
narodom, ale sam nie będziesz zapożyczał; i będziesz panować nad wieloma 
narodami, ale oni nie będą panować nad tobą. 

Poszerzona Biblia (AMP) 6 Bo Pan, twój Bóg błogosławi cię, jak ci obiecał; i ty 
będziesz pożyczał wielu narodom, lecz nie będziesz pożyczał od nikogo, i będziesz 
sprawował władzę nad wielu narodami, a nikt nie będzie władnął nad tobą. 

Poselstwo 4-6 Nie może być biednych wśród was, ponieważ Bóg będzie błogosławić 
was w kraju, który Bóg, wasz Bóg daje wam jako dziedzictwo, waszą własną ziemię.  
Lecz jeśli tylko będziecie słuchać Głosu Boga, waszego Boga, pilnie dotrzymując 
każdego przykazania, które dziś wam daję. O tak – Bóg, wasz Bóg będzie błogosławić 
was, tak jak przyobiecał. Będziecie pożyczać wielu narodom, ale nie będziecie 
wypożyczać od nikogo; będziecie panować nad wielu narodami, ale nikt nie 
będzie panował nad wami. 

Przypowieści Salomona 22:7 Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest 
sługą wierzyciela. 



NIV 7 Bogaty panuje nad biednym, ale dłużnik jest sługą wierzyciela.   

Poszerzona Biblia (AMP) 7 Bogacz panuje nad nędzarzem, a dłużnik jest sługą 
wierzyciela.  

Poselstwo (MSG) 7 Bogacz panuje nad nędzarzem, więc nie zapożyczaj, żeby nie 
panowali nad tobą. 

2 Piotra 2:19 Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu 
bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. 

NIV 19 Obiecują wolność, kiedy sami są niewolnikami deprawacji – bo człowiek jest 
niewolnikiem tego, co nad nim panuje. 

Poszerzona Biblia AMP 19 Obiecują wolność, kiedy sami są niewolnikami 
deprawacji i zbezczeszczenia, bo przez co ktokolwiek jest słaby albo gorszy albo 
jest przezwyciężony,  on jest niewolnikiem tej (osoby lub rzeczy).  

MSG 19 Obiecują nowo przybyłym wolność, ale sami są niewolnikami skażenia, bo 
jeżeli są uzależnieni od zepsucia – a są – są zniewoleni. 

TŁUMACZENIE POSELSTWO 5. Mojżeszowa 28:43-44 Obcy, który żyje między 
wami, będzie wspinać się po drabinie wyżej i wyżej, podczas gdy wy schodzicie niżej 
i niżej w dół. Będzie wam pożyczał; wy mu nie będziecie pożyczać. On będzie 
głową, wy będziecie ogonem. 

TŁUMACZENIE NEW KING JAMES VERSION (NKJV) 5. Mojżeszowa 28:43 
Obcy, który jest wśród was, podniesie się ponad was, a wy będziecie spadać niżej i niżej. 

AMP 5. Mojżeszowa 28:43 Przybysz (cudzoziemiec) pomiędzy wami będzie 
rosnąć wyżej i wyżej, a ty będziesz spadać niżej i niżej. 

NIV 5. Mojżeszowa 28:43 Obcy, który żyje wśród was wzniesie się ponad was 
wyżej i wyżej, ale ty będziesz spadać niżej i niżej. 

KJV 5 Mojżeszowa 28:43-44 Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie 
się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. 44 On będzie 
tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. 

Brat Branham powiedział w kazaniu Na twoje Słowo, Panie 48-0305 P:8 
Patrzcie. Za parę lat od teraz, mówię, że na przestrzeni pięciu lat, może trochę 
dłużej, może trochę mniej, wasze pieniądze nie będą warte papieru, na którym 
zostały wydrukowane. Nie będą niczego warte. Dzisiaj w Rosji, oni wytapetowali 
swoje domy tysiącami banknotów dolarowych. To nie jest niczego warte. 
Konfederacja… To się zgadza. A my zbliżamy się do tego samego. Pewien misjonarz 
tutaj w Miami rozmawiał kiedyś ze mną. On chodził ulicami Londynu, Anglii,  gdzie 
można wejść do London Hall. On powiedział: „miałem sześćset funtów w kieszeni,” o 
wartości sześciuset dolarów. A powiedział: „Moja mała dziewczynka chciała małe 



ciasteczko. A te sześćset dolarów nie wystarczało na kupno tego ciasteczka. 
Musiałem mieć najpierw pieczątkę. Takie są raty między walutami.” Piętno 
bestii… Nikt nie może kupować ani sprzedawać oprócz tych, którzy mają piętno. A to 
przychodzi właśnie tutaj. Słuchajcie tego. Prawdopodobnie zobaczycie to, zanim 
powrócę tutaj. To jest właśnie za drzwiami, a my jesteśmy blisko końca. 

Pozwólcie, że przeczytam wam parę artykułów o stanie świata. 

Islandia bankrutuje: przesłane przez: Michaela Mandela 10 października 

To jest zdumiewające zdanie: Islandia bankrutuje. Jednak dokładnie to się stało 
wczoraj  (popatrzcie gazety BW tutaj. Patrzcie do New York Times tutaj). To jest jasny 
znak, że globalny kryzys finansowy wstępuje do nowej ogromnie niebezpiecznej fazy, w 
której płacimy cenę za niedostatek globalnych finansowych regulatorów i globalnego 
banku centralnego. Oto, co oznacza „bankructwo”: Państwo nie może spłacać długi 
zagraniczne a islandzka waluta, korona, stała się istotnie bezwartościowa dla reszty 
świata. To oznacza, że państwo nie może już płacić za importowane towary. 

USA jest w drodze do bankructwa według wiceprezydenta i oczywiście William 
Branham powiedział to 50 lat temu. 

„Zbankrutujemy jako naród,” mówi Biden. „Kiedy to mówię, ludzie patrzą na mnie i 
mówią: O czym to gadasz, Joe? Mówisz nam, że musimy wydać pieniądze, żeby 
uratować się przed bankructwem?” Biden powiedział: „Odpowiedź brzmi: tak, to 
właśnie mówię wam.” (Słuchaj nagrania Audio) 

Ukryta upadłość Chin 

Tylko w roku 2008 formalnie zbankrutowało 3 500 przedsiębiorstw w Chinach. 
Jednak ukrywając się za tą maleńką liczbą mniej więcej 800 000 przedsiębiorstw 
opuściło rynek albo przez anulowanie swej rejestracji, albo przez unieważnienie ich 
licencji. Ten wzrost w liczbie ukrytych bankructw pojawił się, kiedy nowy kodeks 
odnośnie bankructwa wszedł w życie w Chinach 1 czerwca 2007. 

Niall Ferguson, poważany historyk gospodarki, ostrzega o innych państwach 
Europy stawiających czoła bankructwu jakie miało miejsce w Islandii. „Szwajcaria jest 
pierwsza w kolejności… a Brytania nie jest daleko za nią,” mówi. Podczas gdy wielu 
polityków w Europie stara się przesunąć winę za ich kredytowy kryzys na U.S.A. Niall 
wskazuje na to, że nadmierne pożyczanie i wpływ był bardziej endemiczny w takich 
państwach jak Niemcy albo Anglia 

Le Temps – Szwajcaria/ środa, 28 stycznia 2009 

Euro tematy: Czy europejskie państwa zbankrutują? 

Szwajcarskie wiadomości Le Temps analizują ryzyko państw europejskich, które 
mogą zbankrutować jako wynik finansowego i ekonomicznego kryzysu. „Ryzykowne 
składki nakazane dla tych państw (Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Irlandia) 



sygnalizują, że mogłyby zbankrutować. Rok temu ludzie wyśmialiby się czemuś 
takiemu. Jak mogłoby państwo takie jak Włochy, jedno z głównych siedmiu światowych 
czołowych gospodarek przemysłowych, wpaść w takie tarapaty?… Nawet przed 
kryzysem długi narodowe Grecji i Włoch były zbyt wysokie w porównaniu z siłą ich 
gospodarki. Jako wynik, dzisiaj te kraje nie mają najmniejszej przestrzeni do 
manewrowania w swoim budżecie. … I nie zapomnijmy, że Milton Friedman, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, przepowiedział, że euro upadnie z pierwszą 
recesją. Konsekwencje dla Szwajcarii z powodu takiego upadku będą dramatyczne. 
Śmierć euro… niezawodnie doprowadzi do eksplozji szwajcarskiego franku. …  A to 
będzie oznaczać śmierć przemysłu produkującego na eksport.” 

Przeczytajmy przekleństwa, które przychodzą na tę ziemię – na cały świat… 

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. 

16 Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. 

17 Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. 

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

19 Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. 

Przez resztę dzisiejszego poranka chciałbym skupić nasze myśli na następnym 
przekleństwie w wierszu 20 Rzuci PAN na ciebie klątwę, zamieszanie i 
niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz 
wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mię 
opuściłeś. 

Co to jest zamieszanie, o którym Biblia mówi tutaj? Cały świat jest obłąkany, a 
nikt nie wie, co zrobić, żeby wydostać się z tego zamieszania… Brat Branham 
powiedział, że cały świat stanie się obłąkany… Kiedy ich oczy otwarły się 64-0312 
P:29 Cały świat jest obłąkany. 

Chrystus jest objawiony w swoim własnym Słowie 65-0822M P:21 Cała 
ludzka rasa jest zepsuta. Otóż, jeżeli cielesne istoty naszego ciała są tak bardzo 
podupadłe na skutek spożywania skrzyżowanych pokarmów, te naprężenia, które 
powodują ich rozkład, czy to również nie powoduje rozkładu komórek mózgu? Potem 
możemy oglądać, jak kobiety potrafią wyjść na ulicę nagie! Możemy oglądać, jak oni 
potrafią jechać ulicami szybkością sto dwadzieścia mil na godzinę i wszystkie te 
sprawy. Doszło to do tego stadium, że cały naród, cały świat jest umysłowo w 
beznadziejnym stanie, nie tylko ten naród, lecz wszędzie.   

Chrystus jest objawiony w swoim własnym Słowie 65-0822M P:19 Człowiek 
obecnie i dzisiejsi ludzie są w takim neurotycznym stanie - cały świat!  Nie mamy 



teraz czasu, żeby studiować przekleństwa jedno po drugim, więc przyniosę wam 
najbardziej widoczne, które są w światowej skali i w zasięgu wzroku każdego właśnie 
teraz. 

21 Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją 
objąć w posiadanie. 22 Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, 
posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz (wg angielskiej wersji 
Uderzy cię Pan niszczącymi chorobami. (Chroniczna choroba niszcząca (CWD) jak 
encefalopatia bydła (choroba szalonych krów) i jej ludzki odpowiednik, odmiana 
Creutzfeldt-Jakob choroby, albo VCJD, która jest znana jako przenaszająca się 
encefalopatia. Podobnie jak dalsza TSEs, twierdzi się, że CWD jest spowodowana  
zdeformowaną cząsteczką białkopodobną, która stopniowo zastępuje normalne białka i 
niszczy komórki mózgowe, powodując wielkie dziury w mózgu. Ofiary TSE są 
wynędzniałe, potykające się, śliniące się – nie unikną śmierci.) 

Nic dziwnego, że ludzie stają się obłąkanymi…  Biblia AMP 2 Tymoteusza 3:1 
Lecz zrozum to, że w ostatecznych dniach nastanie niebezpieczny czas wielkiego stresu i 
problemów – trudny do radzenia sobie z nim i trudny do zniesienia. 

W akapicie 19 i 21 kazania Chrystus jest objawiony w swoim własnym Słowie  
brat Branham powiedział: (19) Człowiek obecnie i dzisiejsi ludzie są w takim 
neurotycznym stanie - cały świat!  (20) Cała ludzka rasa jest zepsuta. Otóż, jeżeli 
cielesne istoty naszego ciała są tak bardzo podupadłe na skutek spożywania 
skrzyżowanych pokarmów, te naprężenia, które powodują ich rozkład, czy to 
również nie powoduje rozkładu komórek mózgu? Doszło to do tego stadium, że cały 
naród, cały świat jest umysłowo w beznadziejnym stanie, nie tylko ten naród, lecz 
wszędzie. 

Ale to nie jest tylko utrata pamięci, która dotyczy nas w tym czasie, ale całe ciało i 
umysł są zniszczone przez skrzyżowany pokarm i stres, i technologię, w czasie której 
żyjemy. Mam film, gdzie jest wywiad z niemieckim naukowcem, który  mówi, że 
ustawiczne bombardowanie naszych mózgów przez mikrofale telefonów komórkowych 
naprawdę powoduje, że prawa i lewa strona mózgu traci wzajemną synapsję. Synapsa 
jest połączeniem między każdą stroną, więc nasze racjonalne myślenie nie potrafi 
pracować wraz ze stroną emocjonalną, i jak widzimy, ludzie rozindyczą się nad 
sprawami małej uwagi. 

Dlatego utratę pamięci nie można przypisać zepsuciu mózgu z powodu pokarmów, 
które spożywamy, ale stresu i napięć, jakie w nim następują poprzez technologię, która 
ogarnęła świat. Nawet w państwach, gdzie nie mogą pozwolić sobie na odtwarzacz 
taśm, żeby odtwarzać taśmy proroka, albo MP3 odtwarzacz, jednak mogą pozwolić 
sobie na komórkę, żeby kontaktować się nawzajem. Ale nie uświadamiają sobie, że te 
komórki są częścią przekleństwa, bo powiększają napięcie i stres, a także fale eteru 
wypalają twój mózg. 



Aby przedstawić efekt stresu albo napięcia na twoją pamięć, chciałbym zadać wam 
następujące pytanie: „Ile z was kiedykolwiek wykonywaliście test, a z powodu napięcia 
wydawało się, że zapomnieliście napisać odpowiedzi, chociaż wiedzieliście, że je 
znacie?” I pamiętajcie, nie rozpatrujemy ten temat, aby pomóc sobie z pamięciowym 
problemem, ale najpierw i przede wszystkim patrzymy się na ten temat, bo 
potrzebujemy więcej pamiętać o tych sprawach Bożych, aby chodzić w światłości, ale 
jak brat Branham powiedział: „Żyjemy każdym słowem, które wychodzi… Nie tylko 
słowem teraz i potem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Tym powinien 
żyć święty.” A jeżeli nie pamiętamy, jakie Słowa wychodzą z ust Bożych, wtedy jak 
możemy żyć na podstawie nich. 

Istnieje książka dr Manfreda Doeppa, niemieckiego naukowca, który jest 
współzałożycielem zarządu niemieckiej spółki energii i informacji o medycynie – 
DGEIM.  Książka mówi o przełączaniu mózgu, jak to nazywają, ale Biblia nazywa to 
wypalaniem się świadomości. Możesz także uzyskać informacje na YouTube, pod 
nazwą mobile phone radiation switching. (przełączanie promieniowania telefonu 
komórkowego – kliknij na ten link). To jest 13. część studium i przedstawia, jak 
możesz to wykryć w sobie. 

Ludzie nie uświadamiają sobie, że są zmienieni, ponieważ proporcja górnej części 
mózgu funkcjonuje tak, jak było przed utratą połączenia, ale połączeń wewnątrz 
mózgu już nie ma. To oznacza, że nie istnieje połączenie albo związku albo 
komunikacji pomiędzy dwiema hemisferami, stroną racjonalną i stroną emocjonalną. 
A więc racjonalna i emocjonalna strona nie komunikują razem. 

Jednak my żyjemy na poziomie stosunku  intelektualnego poziomu i rozumowania. 
Nikt nie wie, że nie ma połączenia między swoimi emocjami i uczuciami. A jest tak 
dlatego, że te hemisfery nie są połączone, a górna część mózgu i dolna, stare części 
mózgu jak rdzeń, wzgórze i podwzgórze też nie mają połączenia. Tylko ich 
współdziałanie funkcjonuje należycie. Intelektualna wydajność może być dobra, ale nie 
będzie miała głębszego uczucia, i nie będzie wiedzieć, co się dzieje w życiu 
emocjonalnym. Życie emocjonalne ma blokadę, którą nazywamy podświadomością  i 
jest teraz większa, a emocje są uwięzione w podświadomości. Nie są nam otwarte.  
Emocje są zamknięte dla nas tak jak podświadomość była i jest. A więc ich życie 
funkcjonuje jak robot, ludzie stają się podobni do robotów,  albo czarodziejskich 
zombie, gdzie większa część mózgu nie jest dostępna osobie. Oczywiście, że żyją, ale 
stają się podatni na manipulację. To jest typowy rodzaj manipulacji, a będąc 
manipulowanym przez każdy wpływ na nasze uczucia i emocje i podświadomość, nie 
wiemy ani nie rozpoznajemy tego, więc stajemy się odłączeni i żyjemy tylko na górnym 
poziomie albo powierzchni poziomu świadomości. 

 BOŻA MOC PRZEMIENIENIA  65-0911 170 Pozwólcie, że powiem coś do was, 
mieszkańców Arizony. Widzieliście to badanie statystyczne, przeprowadzone ostatnio w 
szkołach, nieprawdaż? Osiemdziesiąt procent dzieci w szkołach Arizony cierpi na 



niedorozwój umysłowy, a sześćdziesiąt siedem procent z nich ma to z 
oglądania telewizji. Co wy na to? 

171 Raczej użyjcie swej strzelby! Widzicie? Nie pozwalajcie, aby diabeł was tym 
spryskiwał. Nie, nie. Jak już powiedziałem, ludzie zachowują się tak, jak gdyby nie 
mieli przyjść na sąd. 

172 Ci chłopcy i te dziewczęta, to była jakaś rodzina indiańska i mnóstwo różnych 
rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, to kieruje tym niejaki pan Pool. Jeśli kiedy widziałem 
nowoczesną parodię hymnów, to właśnie w ich wykonaniu. Grupa wyrostków, 
wymachująca rękami w górę i w dół. 

JEDEN Z MILIONA 65-0424 P:45 Pozwólcie, że wam podam trochę wgląd do 
czegoś. W Arizonie, gdzie mieszkam obecnie, przeprowadzono badanie między 
młodzieżą szkolną... Poddali dzieci badaniu psychologicznemu, a one nie wiedziały o 
tym – test umysłu. I zgadnijcie, co... Wszystkie dzieci razem - średnie szkoły i 
podstawowe szkoły - osiemdziesiąt procent tych dzieci wykazuje niedorozwinięty 
umysł. Siedemdziesiąt procent z nich to tylko gapie telewizyjni. Patrzcie. To zło 
wśliznęło się między nas i myśmy sobie nawet... I wy się dziwicie, dlaczego to 
przychodzi. Słyszycie, jak Boży Głos krzyczy przeciwko tym rzeczom, a jednak 
stwierdzamy, że jesteśmy przez to usidleni. 

Potem przyszedł Jezus 57-0407 P:108 Tutaj to macie. Proszę bardzo. Co to jest? 
Są to neurotycy; oni są  mentalnie  chorzy.   A  lekarze  twierdzą,   że  dziewięć  z  
dziesięciu  Amerykanów  cierpi  z  powodu  braku  zdrowego  rozumu.   Nawet  
psychiatrzy, którzy powinni być mentalnymi interpretatorami, sami  stają się umysłowo 
obłąkanymi i szaleją. Przykuwają ich wielkimi  kajdanami w zakładach dla 
obłąkanych. Obłąkanie ludzi wzmaga się.  Gwałt wzmaga się.  Konsumpcja whisky 
potęguje się.  Grzech się  rozpowszechnia. Rozpusta się wzmaga. Nie można tego 
zatrzymać.  Komunizm   pochłania   wszystkich  jak  powódź.   Nie  można   ich  
powstrzymać, ponieważ oni są we władzy i wszędzie. 

Ludzie stają się coraz bardziej nieświadomi dzień po dniu, a ich reakcje stają się 
tak dzikie i prymitywne, że to wzbudza strach. Za pomocą słów mówią, że miłują cię i 
troszczą się o ciebie, ale niechaj coś się przytrafi, co odsunie ich, a wybuchną jak 
bomba ustawiona na określony czas. Oni nie pamiętają o miłości i emocjach, wszystko 
co robią, to reagują na coś, co jest banalne, co powinno być przeoczone, ale oni nie 
mogą przeoczyć tego. 

Bezprzewodowa społeczność, w której żyjemy, powoduje to przełączanie na to 
miejsce, a najsilniejsza część mózgu, której nie znaliśmy, jest nazywana mózgiem 
gada… (mózg węża, a ona jest najstarszą częścią mózgu, prymitywna część mózgu 
nazywana archioallium), która jest częścią mózgu dla samoochrony i agresji, a to jest 
oczywiście bardzo brutalna część mózgu, która wywołuje zwalczanie jeden drugiego, 
występuje coraz bardziej w naszym społeczeństwie, a egoizm, egocentryzm (chciwość, 



manipulacja i kłamstwa) staje się ważniejszy, a co uczyliśmy się o naszym 
chrześcijańskim dziedzictwie? Miłować drugich, a to już nie istnieje. 

A NIE WIESZ O TYM  65-0815 P:105 Jeżeli kobieta jest kobietą, niech będzie 
prawdziwą damą. Jeżeli mężczyzna jest mężczyzną, niech będzie prawdziwym mężem. 
Jeżeli on jest prezydentem... Gdzie jest nasz John Quincy Adams? Gdzie jest nasz 
Abraham Lincoln? Byli to ludzie o szlachetnych zasadach. Gdzie jest nasz Patrick 
Henri, który powiedział: "Dajcie mi wolność lub śmierć"? Gdzie jest człowiek, który 
stoi za dobrą sprawą? Gdzie jest mąż, który nie boi się mówić, choćby 
przeciwko niemu stał cały świat - który jest rzecznikiem dobra i za nim stoi, za nie 
też umiera?   

 Gdzie jest Arnold von Winkelried w naszym czasie? Gdzie są tacy nienaganni 
ludzie? Gdzie są ludzie,, którzy mają w sobie Ducha? Oni są tak tchórzliwi, 
naciągają się jak guma do żucia i nie wiedzą w ogóle na czym stoją. Boże, 
pozwól mi stać na wszystkich zasadach prawego męża, jako kaznodzieja Słowa Jezusa 
Chrystusa, bowiem "Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą".Q  

Mężczyźni i kobiety nie czekają już do małżeństwa, aby trzymać się za ręce albo 
pocałować się lub objąć się wzajemnie, oni nawet mają stosunek. Stają się coraz 
bardziej podobni do węża w ogrodzie, który nie był poślubiony kobiecie, a tak 
naprawdę wziął żonę innego mężczyzny i zrobił sobie, co chciał, a ona poleciała za tym. 
Jednak dzisiaj i kobiety i mężczyźni chcą mieć to za pierwszym razem, kiedy spotkają 
się. Nie mają żadnych ograniczeń. 

Brat Branham powiedział w kazaniu ŚWIAT SIĘ ZNOWU ROZPADA  63-1127 
38  A nie jest to tylko tutaj w Ameryce, lecz tak jest na całym świecie, 
gdziekolwiek pojedziesz: w świecie religijnym w świecie politycznym, wszędzie, w 
sferach moralności. Moralności już nie ma… Moralność jest już tylko wśród dobrych 
ludzi i bardzo trudno ją spotkać. To hańba. Polityka i wszystko jest zupełnie 
skorumpowane do tego stopnia, że widok tego wszystkiego wywołuje wymioty i 
podobne to jest do ropiejących owrzodzeń, od głowy aż do stóp, na całym 
świecie. Nasz system polityczny, nasz system religijny, nasz poziom moralny, 
wszystko, co mamy, rozpadło się! Nie sposób utrzymać tego razem. To jest 
skończone! Jesteśmy na końcu drogi. I to wszystko. 

Kobiety stają się takie jak mężczyźni, rywalizują w karierze, walczą ze sobą, czego 
nie było jeszcze w żadnym wieku. Kobiety bywały kobiece, ale dzisiaj z trudnością 
możesz patrzeć długo, aby znaleźć kobiecą kobietę. One zachowują się jak mężczyźni, 
ubierają się jak mężczyźni, mówią jak mężczyźni, żartują jak mężczyźni, a nawet gonią 
za inną płcią jak mężczyźni.  A jest tak dlatego, bo ich sumienie stało się zatwardziałe. 

Nawet ludzie, którzy chodzili w tej światłości, odchodzą, a kobiety obcinają swoje 
włosy, a mężczyźni czynią sprawy, które nie przystoją przyzwoitej osobie czynić, 
jednak robią to bez wstydu. Ale Biblia przepowiedziała, że tak będzie… 1 Tymoteusza 
4:1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i 



przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, 2 Uwiedzeni 
obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (wg angielskiego: 
mówiąc obłudnie kłamstwa; mając swoje sumienie przypalone gorącym żelazem.) 

BÓG TEGO ZŁEGO WIEKU  65-0801M 131 Dzieci nieposłuszeństwa i dzieci 
posłuszeństwa nie mają nic wspólnego. Jedni należą do dnia i światłości. Natomiast ci 
inni należą do nocy i do ciemności tego złego wieku. Jest to zły wiek ciemności - te kluby 
nocne, zabawy taneczne! A jednak oni są członkami kościołów. To jest w porządku dla 
ich boga. Nic ich nie potępia. Nic ich nie martwi. Pewna kobieta powiedziała: "Mnie nic 
nie oskarża, kiedy obcinam moje włosy. Nie rani to mego sumienia". Ona nie posiada 
żadnego sumienia więcej, tak samo jak wąż nie posiada bioder. To się zgadza! 
Oczywiście! Ona już w ogóle nie wie, co to jest sumienie. Ono zostało tak 
mocno zatwardziałe, że ona już tego nawet nie spostrzega. To się zgadza. 138 
Oni chodzą, przestępując Słowo Boże i mówią: "To jest staroświecki człowiek, nie 
chodźcie tam, to jest tylko zgraja ludzi robiących hałas i nieopanowanych". Tacy nie 
wiedzą o Bogu więcej, niż Hotentot o nocy egipskiej. Tak jest. To jest prawdą. Oni mają 
kształt pobożności, ale zapierają się jej mocy. Strońcie od takich ludzi. Bowiem z tego 
rodzaju wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i uwodzą kobiety opanowane 
pożądliwościami." 

Kiedy myślałem po swojemu 59-0814 P:54 To jest Duch Święty tutaj, chce 
przyprowadzić to dziecko do źródła, kiedy jest jeszcze mała, a jej młoda świadomość 
nie jest napiętnowana starym rock-and-rollem, i czasopismami Prawdziwe 
Opowiadanie, i świecką nieczystością. Niechby zanurzyła się w tym strumieniu dzisiaj 
wieczorem, pozbawiając się wszystkich grzesznych plam. Ona myśli w swój sposób. 

Słyszałeś, jak mówił, co było pierwsze, aby zatwardzić świadomość? Rock-and-roll, 
heavy metal bang, bang, Bang na gitarach elektrycznych, powodujące synapsę w 
mózgu, żeby zatwardzić i wyłączyć mózg, aby serce nie czuło  już żadnego przekonania 
względem Boga. Kiedy ostatnim razem naprawdę płakałeś przy pokucie? Jeżeli twoje 
serce nie może płakać przed Bogiem, twój umysł został wyłączony. Twoja świadomość 
była zatwardzona. 

WYJŚĆ POZA OBÓZ 64-0719 P:50  Gdzie to ma się skończyć? Wy, mężczyźni i 
kobiety w moim wieku, czy mogę was o coś zapytać? Co by się stało, gdyby moja albo 
wasza matka przed około pięćdziesięciu laty nosiła szorty albo bikini, jak to nazywają, i 
wyszłaby tak na ulicę? Strażnicy prawa niezwłocznie przyłapaliby ją i przekazali do 
zakładu dla obłąkanych. Jeśli jakaś dama opuści swój dom bez odzieży wierzchniej, 
powinna być w takim zakładzie, gdyż wtedy jest coś nie w porządku z jej 
rozumem. Jeśli wówczas czynienie czegoś takiego było obłędem, to w tym wypadku jest 
to na pewno znakiem, że coś doznało pomieszania zmysłów. Jest to nadal 
niedorozwój umysłu. Odwrócono się od rozsądku i zwrócono do plugastwa. 

Nie istnieje moralna podświadomość, one są odłączone od swej podświadomości 
przez wyłączenie umysłu, i przez odwrócenie się od Boga do technologii. Tak, brat 



Branham powiedział: Bóg sprawił pragnienie w człowieku, a więc zamiast Pragnienia 
po Bożym Słowie, oni pragną informacji i technologii. 

Bywało tak, że próbowali ugasić swoje pragnienie za pomocą alkoholu, ale dzisiaj to 
są informacje. Oni stali się pijanymi dzięki informacjom, a żeby je otrzymać, oni 
podporządkowują swoje umysły wszelkiego rodzaju radiacjom, i bombardują je falami 
radiowymi i telewizyjnymi, i falami wi-fi, które są falami radiowymi, a najgorsze to 
fale telefonów komórkowych i mikrofalówek, bo komórka posługuje się mikro falami, a 
nigdy nie przykładałbyś całymi godzinami ucha do szyby mikrofalówki w twojej kuchni 
codziennie. Ale ludzie są tak bardzo samotni, że chcą usmażyć swoje mózgi, by tylko 
móc komunikować. A co z upadnięciem na kolana w staromodny sposób i modlenie się 
do Ojca w niebie. 

Tak, istnieje energia w Bożym Słowie i Modlitwie, ale to jest energia pozytywna, a 
nie negatywna. 

W książce „Naukowcy odkrywają Boga” napisanej przez Dr. N. Jerome Stowella, 
opublikowanej w roku 1970, on powiedział, że był ateistą i opowiada swoją historię w 
następujący sposób: „Byłem prawie że pobożnym ateistą. Nie wierzyłem, że Bóg jest 
czymś więcej niż zlepianką czyichś myśli, a dobre na tym było to, że to był Bóg, jeżeli 
chodziło o mnie. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszechmogącego Boga istniejącego i 
kochającego nas wszystkich, z mocą nad wszystkim – nie wierzyłem w to! 

Pewnego dnia miałem przeżycie, które zmusiło mnie do myślenia. Byłem w 
ogromnym laboratorium patologicznym, i próbowaliśmy znaleźć długość fali w mózgu. 
Znaleźliśmy więcej niż długość fali w mózgu: znaleźliśmy kanał długości fali, a ten 
kanał miał tyle miejsca, że różne fale każdego poszczególnego mózgu są dalej 
rozdzielone tak samo, jak linie odcisku palca każdej poszczególnej ręki. Ten punkt 
powinniśmy zapamiętać: Bóg naprawdę może mieć w niebie nagranie naszych myśli od 
każdego pojedynczo, dokładnie jak FBI może ewidować nasze odciski palców w 
Washington, D.C. 

Chcieliśmy przeprowadzić eksperyment, żeby odkryć, co się dzieje w mózgu w chwili 
przejściowej z życia do śmierci. Wybraliśmy pewną kobietę, umierającą na raka mózgu. 
Jeżeli chodzi o czujność jej umysłu w jakikolwiek sposób, była nadzwyczajnie 
znakomita. Ale wiedzieliśmy, że była na skraju śmierci, i była poinformowana w tym 
szpitalu prowadzącym prace badawcze, że umrze. 

Zorganizowaliśmy małe zaznajomienie się w jej pokoju, by ustalić, co wydarzyłoby 
się w jej mózgu podczas przejścia z życia do śmierci. Włożyliśmy także bardzo mały 
mikrofon o wielkości monety 25 centowej, w jej pokoju, żeby móc usłyszeć, co 
powiedziała, gdyby coś wypowiedziała. Pięciu z nas, wypróbowanych naukowców – 
prawdopodobnie byłem najtwardszy i najbardziej ateistyczny z grupy – było z 
przyległym pokoju z naszymi instrumentami przygotowanymi do rejestracji i nagrania 
tego, co wyjdzie z niej na jaw. Nasze urządzenie miało wskazówkę na zerze w środku 
skali. W prawo skala była skalibrowana na 500 jednostek pozytywnie. Na lewo, skala 



była skalibrowana na 500 jednostek negatywnie. Już przedtem zauważyliśmy na tym 
samym instrumencie moc posługującą się pięćdziesięcio kilowatową stację nadawczą, 
wysyłającą wiadomości dookoła świata. Wskazówka zarejestrowała 9 punktów po 
stronie pozytywnej. 

Kiedy nadeszły ostatnie chwile życia tej kobiety zaczęła modlić się i uwielbiać Pana. 
Prosiła Pana Boga, żeby był miłosierny dla tych, którzy wykorzystywali ją na niecne 
cele. Następnie potwierdziła swą wiarę do Boga, mówiąc Mu, iż wie, że On jest jej 
jedyną siłą, i On jest Żyjącą Mocą. Powiedziała Bogu, że zawsze był i zawsze będzie. 
Powiedziała Mu, jak bardzo go kocha! 

My, naukowcy, byliśmy pochłonięci modlitwą tej kobiety, iż zapomnieliśmy o naszym 
eksperymencie. Patrzyliśmy jeden na drugiego i widzieliśmy łzy w oczach, spływające 
po policzkach naukowców. Nie uroniłem ani jednej łzy od dziecka. 

Nagle usłyszeliśmy odgłos z naszego instrumentu. Popatrzyliśmy się, a wskazówka 
zarejestrowała 500 jednostek pozytywnie, desperacko starając się iść wyżej, lecz 
odbijała się od słupka, wyznaczającego 500 jednostek.. 

Potem zadecydowaliśmy sprawdzić przypadek bardzo niepodobny do tego. 
Wybraliśmy człowieka leżącego w szpitalu przeprowadzającym badania, dotkniętego 
śmiertelną chorobą społeczną. Właśnie wtedy był na skraju życia. Zaczął przeklinać i 
rzucać obelgi Bogu, bo on myślał, że to Bóg sprawił, iż on cierpiał. Urządzenie 
zarejestrowało 500 jednostek na skali negatywnej, starając się zejść jeszcze niżej na tej 
negatywnej stronie. 

Za pośrednictwem tego przyznaliśmy pozytywną moc Bogu, a negatywną moc 
przeciwnikowi. Nagraliśmy, że mózg samotnej i umierającej kobiety komunikował z 
Bogiem, rejestrując moc 55 razy większą od mocy, którą posługuje się pięćdziesięcio 
kilowatowa stacja nadawcza, wysyłająca wiadomości do świata. Ustaliliśmy również, 
że sprzeciwianie się Bogu, niedostatek znajomości Jego Słowa i Jego istnienia będzie 
działać negatywnie. Odkryliśmy, że zbawienna prawda jest pozytywna, a niekorzystne 
sprawy zawarte w „nie będziesz” – w Dziesięciu Przykazaniach są negatywne w różnym 
nasileniu. 

Jeżeli my naukowcy potrafimy zarejestrować te sprawy, wierzę z całego serca, że Pan 
Bóg może mieć nagrane nasze myśli. On ma więcej mocy niż my i jest lepszym 
Operatorem Nagrań niż ktokolwiek z nas na ziemi. 

Wierzę z całego serca, że emanująca, magnetyczna, elektromagnetyczna moc była w 
rzeczywistości  w Jezusie Chrystusie, kiedy był na ziemi, ponieważ On był zawsze z 
Ojcem w Prawdzie. Ta moc jest obiecana nam. „To jest obecność Boga w nas, która daje 
nam moc, zakres, o którym nie mamy pojęcia, jeżeli chodzi jej wielkość (Efezjan 1:19)”. 

Wkrótce po tym odkryciu dr. Stowell opuścił swoją pracę i praktyki, a rozpoczął 
świadczyć na wielu miejscach o dobroci i wielkości Boga i Jego zbawieniu dla 
ludzkości.” 



Gadzi mózg (r-kompleks) jest starodawną częścią ludzkiego mózgu. Stąd 
uzyskujemy nasze cechy charakterystyczne zimno krewnego zachowywania, 
pragnienia po hierarchii z góry w dół, i obsesje w obrządkach. Te są zrównoważone 
przez inne części mózgu ludzkiego, ale nie w gadzim mózgu. 

Gadzi kompleks albo R-Kompleks jest częścią potrójnego modelu mózgu (tri – jako 3 
części) zaproponowanego przez Paula D. MacLean.  Ta teoria stara się wyjaśnić 
funkcję mózgu na podstawie ewolucji egzystencji struktur rdzennego mózgu. 
Trójjedyny mózg składa się z: 

1. R-kompleksu 

2. Limbicznego systemu i 

3. Kory mózgowej. 

Pień mózgowy i inne starsze atawistyczne obszary centralnego systemu nerwowego 
kierują normalnym odruchowym zachowaniem, z którym świadomość nie ma do 
czynienia, na przykład funkcje serca albo funkcje oddychania. Tak jest u wszystkich 
kręgowców. Pomiędzy tymi dwoma mózgami jest położony R-kompleks.  

R-kompleksem jest nazwana najbardziej zaawansowana część mózgu, którą wyższe 
ssaki mają wspólną z gadami. Jest odpowiedzialna za wściekłość i podstawowe reakcje 
walcz lub uciekaj potrzebne do przeżycia. Często R-kompleks może przesłonić bardziej 
racjonalne funkcje mózgu i wyniknąć w nieobliczalne, prymitywne zachowanie nawet 
najbardziej odczuwającego stworzenia, włącznie człowieka. Dobrze rozwinięta i zdrowa 
kora mózgowa może monitorować działalność R-kompleksu w istotach mających 
percepcję zmysłową. Gadzi kompleks jest najstarszą częścią bardzo udanego schematu 
mózgu, mówiąc ewolucyjnie 



 

 

Więc jak może człowiek miłować Boga albo innych, jeżeli nie ma połączenia ze swoimi 
uczuciami? To się już nie stanie. To się nie stanie, to nie może już się stać. A jeżeli 
tłumimy nasze uczucia w naszej podświadomości, wtedy wychodzi z nas tylko 
wypaczenie. A jeżeli popatrzymy się wokół siebie w naszym świecie, co się dzieje? 
Widzimy wypaczenie w moralności, w etyce, w polityce, i religii. Moralność i etyka są 
zdegenerowane, a stare niemoralne dziedzictwo ludzi, takie jak u Rzymian, którzy 
mieli gry, i byli szczęśliwi, kiedy ludzie byli zabijani, a to znowu przyjdzie. 

W rzeczywistości patrzycie się na sposób, jak ludzie tatuują się i stają się coraz 
bardziej podobni do gadów i węży. I obserwujcie, jak w grach komputerowych trzeba 
walczyć i strzelać, a oni tym karmią tę część mózgu. W tych grach tylko jedna osoba 
pozostaje przy życiu – tylko jeden może wygrać, a reszta zostaje zniszczona. To jest 
typowe zachowanie gadów, a widzimy tego coraz więcej w dzisiejszych ludziach z 
powodu przełączenia mózgu do tej sfery, spowodowanego przez to, że nasza dzisiejsza 
społeczność jest pod wpływem bezprzewodowych technologii komunikacji. 

W naszym wydziale diagnostyki energii zauważyliśmy w ostatnich latach coraz 
częstsze przypadki z irracjonalnymi przypadkami reakcji na bodźce i przypadki 
chaotycznego albo zesztywniałego stanu regulacji systemów autonomicznych. 
Odkryliśmy możliwe wyjaśnienie tego zjawiska przełączania. 

Obr. 46: Gadzi mózg (r-kompleks) jest 
starodawną częścią ludzkiego mózgu. 
Stąd uzyskujemy nasze cechy 
charakterystyczne, np. zimno-krewnego 
zachowywania, pragnienia po hierarchii 
z góry w dół, i obsesje na punkcie 
obrządków. Te są równoważone przez 
inne części mózgu ludzkiego, ale nie w 
gadzim mózgu. 

 



Kiedy poziom frekwencji komórek i domowych telefonów przenośnych został 
zwiększony z 600 MHz, co jest 600 milionów Hz, na 900 MHz, następnie na 1.2 GHz, 
co jest 1.2 miliard Hz, a obecnie na 2.5 GHz, a podnosi się dalej na 3.9 GHz, możecie 
zobaczyć, że poziom, radiacji oddziałujący na mózg powiększa się nie o 10 razy, ale o 
setki razy. Widzicie, że moc radiacji oddziałująca na umysł potęguje się o setki razy. 

Dlatego możliwość kierowania ludźmi jest o wiele większa niż kiedykolwiek, bo ludzie 
nie myślą już swoim umysłem, po prostu „zbaranieli”, jak określił to Michael Saveg. 
Dalej, jak było nam powiedziane, dochodzi nawet do przyjmowania śmiertelnych 
wirusów zamaskowanych w szczepionkach. Ludzie stają się tak zaprogramowani, żeby 
się śmiali, kiedy są zmanipulowani, albo złoszczą się, kiedy są w ten sposób 
zmanipulowani, a w wyniku tego obserwujecie poziom brutalnych ataków na ludzi, 
którzy odróżniają się od normy. Aktywność HAARP wysyła te sygnały, dalej telefony 
komórkowe, telewizory i radia, a także światła ruchu drogowego, kamery 
bezpieczeństwa, i ta lista jest rozwija się dalej i dalej. Amisze są chyba jedynymi 
ludźmi, którzy nie są tymi falami bombardowani w ich życiu w obecnym czasie. 

 

Paleopallium – mózg pośredni – emocje 

neopallium – racjonalny mózg, kora mózgowa – intelektualne zadania 

Archioallium – prymitywny mózg – samoobrona, agresja. 

Pierwszą oznaką przełączenia mózgu  jest neuroza. A następnie jest linia graniczna, a 
potem nastaje schizofrenia psychozy, może depresja albo podniecenie, to oznaczy, że 
czasami jestem w stanie depresji, czasami w stanie euforii i podniecenia, to się 
zmienia tam i z powrotem bez żadnego panowania nad tym. To jest również jeden z 
tych symptomów. Spójrzcie na sprzedaż środków antydepresyjnych – w roku 2008 było 



na nie wydane ponad 11 miliard dolarów, i ta suma rośnie, i powiększyła się w USA 
dwukrotnie od roku 1996 do 2005. I jest tylko kwestią czasu, kiedy nie będziemy mogli 
już rozpoznać tych, którzy są leczeni na problemy psychiatryczne, a którzy nie są. 

Potwierdzenie polecenia 62-0122 P:108 Cały świat jest w neurotycznym stanie. 
Kościoły odeszły od Słowa; istnieje cała masa organizacji i denominacji, które mają 
tylko ziemskie listy uwierzytelniające. 

Przejdźmy teraz do wiersza 65, żeby zachować kontynuację myśli, ponieważ jest tyle 
plag czyhających na naszej drodze, że twemu umysłowi będzie ciężko je pojąć. I 
chciałbym, abyście zapamiętali sobie z dzisiejszego nabożeństwa, jaki jest stan umysłu 
w tym ostatecznym czasie. 

65 Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla 
stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. 
66 Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie 
będziesz pewny swego życia. 67 Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem 
będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na 
widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma. 

Świat się rozpada 63-0412M P:24 Wszystkie sprawy zaczynają być 
skorumpowana. Oni sprawili przez ich tradycje, że Słowo Boże jest bezskuteczne, więc 
cały świat się rozpada. Każdy naród oczekiwał na kogoś albo na jakiś system, który 
mógłby wyprowadzić ich z tego, aby trzymać ich razem. Oni byli tak skażeni, że 
wiedzieli, iż nie wytrzymają w taki sposób, gdzie zmierzają, i oczekiwali na coś, co 
trzymałoby ich razem. Jeżeli to nie jest obraz naszego dzisiejszego świata, to ja 
nie znam świata. Tak jest. To jest obraz naszego dzisiejszego świata. Wszystko oczekuje 
na system albo coś, co będzie trzymać ich razem. To jest dzisiejszy obraz. Oczekujemy 
na jakiś system albo coś, co powstrzyma ich od rozpadania się. Jak było wtedy, tak 
jest ponownie. To się znowu powtarza. 

Trąba wydaje niepewny dźwięk 63-0114 P:27 Narodowe życie jest niepewne, ten 
świat jest niepewny. Żyjemy po prostu w takim stanie, że cały świat jest 
wyczerpany nerwowo, wygląda jakby się cały trząsł… Każdy naród, każdy, jeden 
obawia się drugiego. 

Potwierdzenie polecenia 62-0122 P:109 Cały świat jest przestraszony na śmierć, 
a nawet nasz naród jest podobny do małego chłopca, który idzie po cmentarzu nocą i 
gwiżdże sobie, żeby nie przestraszyć się. 

Ten dzień na Golgocie 60-0925 P:59 Jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z 
tego świata. 

Wieczne Życie 54-1231 P:27 To nasza obojętność względem Boga określiła, co 
otrzymujemy dzisiaj. Otrzymamy Boży sąd. Cały świat trzęsie się właśnie teraz, 
pod wpływem nadchodzących sądów. Jeden z kaznodziejów prawdopodobnie 
podejmie się tego tematu za kilka minut – będzie głosił o nadchodzących sądach. 



Mam nadzieję, że tak będzie, tak czy owak – na temat nadchodzących sądów. 
Ponieważ cały świat jest na nie gotowy i drży ze strachu. Każdy naród drży. Nie 
myślcie sobie, że Rosja też nie drży. Stany Zjednoczone i wyspy również drżą. 

Świadectwo 53-0902 A dzisiaj wieczorem ten stary świat roztrząsnął się na 
kawałki, trapiony z każdej strony, cały świat jest nerwowy… 

Niewidzialne połączenie oblubienicy 65-1125 P:50 Patrzcie, cały świat 
udowadnia, że jest obłąkany. Spójrzcie na morderców i sprawy, które dzieją się na 
świecie (Rozumiecie?): obłęd. Wszystko dochodzi do wypełnienia Objawienia; może 
przejdziemy do tego w tym tygodniu, gdzie te ukryte sprawy… 

Niewidzialne połączenie oblubienicy 65-1125 P:48 Nie zakładanie instytucji, 
szpitali i tak dalej, wszystkie są w porządku.  Lecz to nie jest obowiązkiem kościoła. 
Jego obowiązkiem jest głosić Ewangelię. Ale my zrobiliśmy wszystko inne oprócz tego i 
zdryfowaliśmy tak jak szatan, i mieszamy to z jakąś Ewangelią, czymś innym, i 
czymś innym, aż to się stało skupiskiem niczego: zepsuciem. Nawet cały świat… 
Obserwujcie trend tego świata. 

Filtr myślącego człowieka 65-0822E P:23 To przyjdzie, kiedy cały świat 
znajdzie się wielkim zwiedzeniu odnośnie tego, czym jest naprawdę prawda i 
co jest właściwe. Rozumiecie, nawet w polityce i w aferach społecznych, w szkole, we 
wszystkim, nastaje wielkie zwiedzenie. 

Módlmy się… 


