
Mówione Słowo # 169 

Nie obawiajcie się komunizmu, bójcie się katolicyzmu 

pastor Brian Kocourek 

2 lipca 2010 

Galacjan 4:22-31 Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z 
niewolnicy, a drugiego z wolnej. 23 Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się 
urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. 24 A to jest powiedziane 
obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w 
niewolę, a jest nim Hagar. 25 Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona 
teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. 26 Jeruzalem 
zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. 27 Jest bowiem napisane: 
Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, Ty, 
która nie znasz bólów porodowych, Bo więcej dzieci ma opuszczona Niż ta, która 
ma męża. 28 Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, 29 
Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego 
według Ducha, tak i teraz, 30 lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej: nie 
będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, 31 Przeto, bracia, nie 
jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej! 

Objawienie 17 (Wersja rozszerzona – Amplified Bible) 

1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie 
odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu 
wodami, 2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem  (podnieceniem) jej 
nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. 3 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I 
widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat  (wyglądającym po królewsku) 
zwierzęciu (mocy), pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. 
4 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat (królewski kolor), i przyozdobiona 
złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen 
obrzydliwości (obrzydliwością jest, kiedy wiesz, jak czynić dobrze, a nie czynisz tak) i 
nieczystości jej nierządu. 5 A na czole jej wypisane było imię o TAJEMNICZYM 
ZNACZENIU: WIELKI BABILON, MATKA WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOŚCI 
ZIEMI.  6 I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych (tych, którzy byli poświęceni i 
odstawieni na bok do służby dla Pana) i krwią męczenników Jezusowych.(Chrześcijan) 
A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. 7 I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? 
Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety (kobiety) i zwierzęcia (mocy), które ją nosi i ma siedem 
głów i dziesięć rogów. 8 Zwierzę (moc), które widziałeś, było i już go nie ma (jest to 
sukcesja papieska) i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się 
mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od 
założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.  



(Ponownie widzimy sukcesję papieską, był papież, potem umarł, potem następny, 
który umarł, potem dalszy, a wszyscy panowali nad ludźmi, jakby nikt z nich nie 
umarł. Sukcesja mocy w urzędzie papieskim.) 9 Tu trzeba umysłu obdarzonego 
mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta 
(kościół), i siedmiu jest królów; 10 Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, 
a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. 11 A zwierzę (moc) które było, a już 
go nie ma, jest ósmym, (tutaj jest wasz sumit G8. Znacie Malachi Martina, który był 
wtajemniczony w sprawy Watykanu, powiedział nam, że pierwotne G5 miało 6  
podpisów odnośnie tego? Szósty był sekretarzem państwa Watykan, który zainicjował 
te spotkania G5 i G8. Oni manipulowali światową ekonomią  przez Żydów z Wall 
Street na przestrzeni lat. Żydzi mają papiery, ale Rzym ma złoto, a wiemy, że pewnego 
dnia Rzym będzie posiadać wszystko) i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. 12 A 
dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, 
lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. 

 Brat Branham powiedział, że ci są dyktatorami, którzy nie są królami, jednak 
dana jest im moc jako królom. 13 Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją 
zwierzęciu. (Zauważcie, że ich jednomyślność polega na tym, by oddać moc i siłę 
papieżowi.) 14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo 
jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, 
oraz wierni. 15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się 
wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (Przedstawiłem wam w 
podobieństwach wiele miejsc Biblii, które też mówią o tym samym. Morze reprezentuje 
ludzi, narody, tłumy i ludzi.) 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci 
znienawidzą wszetecznicę (cudzołożny i bałwochwalczy kościół) i spustoszą ją, i 
ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by 
wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę 
królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. 18 A kobieta, (Kościół) którą 
widziałeś, to wielkie miasto, (miasto-państwo) które panuje nad królami ziemi. 

Pochylmy nasze serca i głowy w modlitwie. 

Łaskawy i miłujący Ojcze, przychodzimy pokornie i ze czcią tego poranka, wiedząc, 
że żyjemy w czasie końca, a wkrótce będzie powiedziane: „Kto jest sprawiedliwy, niech 
jest ciągle sprawiedliwym, a kto jest brudny, niech jest nadal brudnym, a czasu więcej 
już nie będzie, i wtedy już nikt nie będzie mógł pokutować. Bądź z nami dzisiaj rano, 
Ojcze, i daj nam serce i życie, które potrafi pokutować, a tak pomóż nam, Ojcze, 
pokutować nam z naszych grzesznych dróg, jak powiedział psalmista: Psalm 119:133 
Umocnij kroki moje w słowie twoim I nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności! 
Pomóż nam, Ojcze, być Świętymi, tak jak ty jesteś Święty, bowiem prosimy o to w 
Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 

Dzisiaj rano sprawdzimy akapity 15 i 16 kazania brata Branhama, Mówione Słowo 
jest Oryginalnym Nasieniem – nabożeństwo popołudniowe. 



15  A więc ta głupia panna, kiedy ona odeszła, aby kupić olej? Ona była posłana, 
aby kupić olej. Kiedy to uczyniła, stwierdziła, że przyszła za późno. Dlaczego? 
Dlaczego przyjaciele? - nasienie zostało zasadzone. W czasie Sodomy byli tam trzej. 
Zawsze była to liczba trzy, przez cały czas. Istnieją trzy przyjścia Chrystusa. On 
przyszedł raz, aby odkupić Swoją Oblubienicę. ON przychodzi następnie w 
Zachwyceniu, aby porwać Swoją Oblubienicę. ON przychodzi znowu w Tysiącletnim 
Królestwie, razem ze Swoją Oblubienicą. Wszystko jest w liczbie trzy. Trójka jest liczbą 
doskonałości pięć jest liczbą łaski. Siedem - zakończenie, dwanaście -uwielbianie, 
dwadzieścia cztery... albo czterdzieści - pokuszenie, a pięćdziesiąt to jubileusz. To Słowo 
Pięćdziesiątnica znaczy jubileusz - pięćdziesiąt. Widzicie? 

16  Otóż, a teraz Bóg w Swoich cyfrach - On jest doskonałym w Swoich cyfrach, 
On jest doskonałym w Swoim Słowie. On jest doskonałym w Swoich dziełach, 
On jest doskonały we wszystkim, dlatego, że On jest doskonałym Bogiem. 
Widzimy, że w tych pannach - patrzcie, tam w Biblii jest wymieniona wszetecznica. 
(Nuże, pragnę, abyście mi wybaczyły, moje siostry, ja... Tak mówi Biblia. Dzisiaj mówię 
całkiem otwarcie). Nazywa ją wszetecznica, i matką nierządnic, co jest jedno i to samo. 
Otóż, jeżeli zauważyliście, tam w Biblii jest mowa o  wszetecznicy (to jest kościół), w 
Biblii jest mowa o nierządnicy (to jest kościół), a w Biblii jest również mowa o 
Oblubienicy, a i to jest Kościół. Są tam trzy. Przejdziemy do tego za chwilę i pokażemy, 
co to były za oblubienice i jak one były odrzucone i wszystko na ten temat, jeżeli Pan 
zechce. 

Przyglądnijmy się atrybutom tych trzech typów kobiet, o których brat Branham 
mówi tutaj. Panna, Wszetecznica i Nierządnica. 

Panna jest przedobrazem Oblubienicy Chrystusa, ale Wszetecznica – ona jest 
katolickim kościołem i matką Nierządnic, którymi są protestanckie kościoły. 

Tutaj to macie, a jeżeli zwrócicie uwagę, panna posiada atrybuty, które 
wypowiadają dobrze o niej. Webster mówi: Panna: to osoba, która zachowała siebie 
przed aktywnością seksualną. 2. Ona jest czystą i niezamężną kobietą. 3. Ona jest 
niezamężną kobietą, która przyjęła  religijne śluby czystości. 

Ona jest lojalna, ona jest prawdziwa, ona jest cicha, ona jest łagodna, nie jest 
pyskata, nie jest gwałtowna lub głośna, lub natrętna, ani nie posiada żadnego innego 
męskiego atrybutu. Nie jest osobą kokieteryjną, nie, wcale nie. Ale jej głowa jest 
podniesiona w górę, ponieważ ona to potrafi. Ona posiada charakter i jej myśli są 
czyste i zachowuje siebie świętą. Jednak Wszetecznica i Nierządnica są dwoma 
rodzajami i bardzo różnią się od panny. Jedynie mają wspólne to, że są kobietami. 

Ale Wszetecznica jest matką nierządnic. To właśnie mówi Biblia. U Ezechiela 
16:44 czytamy: „jaka matka – taka córka.” Prawo reprodukcji w 1. Mojżeszowej 1:11 
mówi nam: Każde nasienie musi zrodzić według swego własnego rodzaju. Oni zrodzą tę 
samą naturę. 



Więc na podstawie  Słownika Webstera widzimy definicję wszetecznicy, która jest 
następująca: 

Wszetecznica 1. prostytutka. A wszetecznica jest nie tylko uważana w pierwszym 
rzędzie za prostytutkę, ale jest uważana za osobę, która poszła na kompromis ze 
swoimi zasadami dla osobistego zysku. Mówiąc inaczej, ich standardy przyzwoitości 
nie są zbyt wielkie. Będą siebie nawet sprzedawać dla zysku. W polityce często 
słyszeliśmy, jak jakiś polityk postąpił podle i pozbył swoją wartość przez pójście na 
kompromis ze swoimi zasadami z powodu krótkookresowego zysku. 

Nierządnica jest również uważa za 1. prostytutkę.  Ale może być opisana również 
jako włóczęga i łobuz. 

Włóczęga jest: osobą bez stałego domu, która przemieszcza się z miejsca na miejsca. 
Są uważani za koczowników: co znaczy trampów albo wędrowców. Łobuz jest osobą 
niegodziwą, podstępną i nieodpowiedzialną; łajdak albo łotr. 

Zatem widzimy, że nierządnica jest nie tylko niegodziwa jak jej matka 
wszetecznica, ale jest koczownikiem, trampem i włóczęgą. A w 1. Mojżeszowej 4 
widzimy przekleństwo, które Bóg umieścił na Kaina, iż stanie się włóczęgą na ziemi. A 
więc jeżeli każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju, wtedy nierządnica, 
która jest włóczęgą na ziemi, jest nasieniem węża i dlatego zaprzecza Słowu i nie 
przyjmie go, kiedy go słyszy. 

1 Mojżeszowa 4:12 Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. 
Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. 13 Wtedy rzekł Kain do Pana: Zbyt 
wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. 14 Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi 
i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi,. 

Psalm 109:10 Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam 
według win naszych. 

Kontynuując kazanie, brat Branham mówi: 18 Kiedy ten mały chłopiec został 
wskrzeszony z martwych tam w Finlandii, stali tam ci duży komunistyczni żołnierze i 
salutowali, kiedy przejeżdżałem koło nich, a łzy spływały im po policzkach i mówili: 
"Przyjmiemy takiego Boga jak ten". Z pewnością, takiego Boga, który może wzbudzić z 
martwych i dotrzymać swego Słowa, z pewnością. Widzicie? Ale jeżeli to skończy tylko 
na chodzeniu do kościoła i życiu jak diabeł, albo coś w tym sensie, jako pozostały świat, 
a poza tym nic, to oni w to nie uwierzą. A aby być szczerym, ja również nie. To się 
zgadza. To prawda. Nie ma miejsca Pisma, które mówi, że komunizm będzie 
rządził światem, ale jest miejsce Pisma, i wszystkie inne miejsca Pisma 
mówią, że to będzie czynił Romanizm. Miejcie więc na to otwarte wasze oczy. 

Nie zapomnijcie o tym, bracia, słyszymy okrzyk o północy odnośnie tego, co Obama 
czyni, wprowadzając komunizm, ale br. Branham powiedział, nie bójcie się 
komunizmu, bójcie się katolicyzmu. A to jest wspólna część, której nikt w sferze 
mediów nie widzi. Ale my mamy „Tak mówi Pan” to jest katolicyzm, więc nie 



martwicie się zbyt odnośnie Obamy. On jest tylko narzędziem w rękach Pana, by 
przynieść przekleństwo 5. Mojżeszowej 28. na ten naród i ten świat za odrzucenie 
Głosu Pana Boga w tym dniu. A jeżeli naprawdę chcesz wiedzieć, co się dzieje w 
ekonomii, wystarczy tylko czytać 5. Mojżeszową 28, a zobaczysz, że to przekleństwo, 
chociaż trwało ponad 50 lat, by nastało, ono nie przyszło tylko na ten naród i świat, ale 
ogarnęło ten naród i ten świat, jak powiedział Bóg. 

5 Mojżeszowa 28:15 Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie 
będziesz pilnie przestrzegał i spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które 
ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. 

Zauważcie, wszystkie przekleństwa przyszły w ten sposób, więc nie martwcie się, 
tylko ci, którzy są Wybrani, uciekną przed tym, bowiem Bóg nie mógłby obłożyć jej 
klątwą, bo ona już została osądzona i nie przyjdzie na sąd. 

Ew. Jana 12:44 A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we 
mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Zauważcie, on powiedział, kiedy wierzycie 
we mnie, w rzeczywistości wierzycie temu, który mnie posłał. Więc by wierzyć Mu, 
musisz najpierw wierzyć, że on jest, a potem musisz uwierzyć, że Jego ojciec go posłał. 

1 Jana 5:10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w 
Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. 
A jaki jest zapis, który Bóg dał odnośnie Swego Syna? On powiedział: „To jest mój 
umiłowany syn, w którym upodobało mi się przebywać.” Bóg w Chrystusie jednając 
świat ze sobą. 

W Ew. Jana 3:36 słyszymy, jak Jezus mówi: Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, 
kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Więc jeżeli 
wierzysz, nie ciąży żaden gniew na tobie, ale z niewiarą przychodzi gniew. A to jest 
przekleństwo 5. Mojżeszowej 28 z powodu nie zważania na Głos Boży. 

I znowu widzimy w 1 Jana 5:5 A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który 
wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 

A w Ew. Jana 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, 
już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A 
pamiętaj, jesteś albo przeznaczony do tego, by wierzyć albo nie, ponieważ czytamy w 
Dz. Ap. 13:48 a wszyscy ci, którzy zostali przeznaczeni do wiecznego życia, uwierzyli. 
Więc jeżeli jesteś przeznaczony do wiecznego Życia, nie możesz czynić inaczej jak tylko 
wierzyć. 

A ci, którzy zostali przeznaczeni, by wierzyć, są zapieczętowani, są uchronieni 
przed sądami, które mają nastać, a ci, którzy są wypieczętowani, są przeznaczeni do 
zniszczenia. Oni dostosowują się. Zwróćcie uwagę na Rzymian 9:22 A cóż, jeśli Bóg, 
chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu 
przeznaczone na zagładę. Więc jeżeli są przeznaczeni na zniszczenie, wtedy oni 
zdążają do tego. Patrzcie,  gdzie jest głębina, która przyzywa, istnieje głębina, 



która odpowiada, prawda? Czy tego nie głosił Brat Branham? Jeżeli istnieje 
zniszczenie, które zostało przeznaczone, wtedy muszą istnieć naczynia, które są 
przygotowane lub przeznaczone do tego zniszczenia. 

Więc co znaczy słowo przeznaczony do zniszczenia? Słowo „przeznaczo ny” jest 
greckim słowem, które znaczy, iż są „przygotowani na”. Gdybym ja  dostosował coś 
do czegoś, wtedy to co robię, jest przygotowanie rzeczy, by pasowała do innej. Więc sąd 
pasuje do osądzonych? A więc, gdzie jest głębina, która przyzywa, istnieje głębina, 
która odpowiada. Brat Branham powiedział też: nie mogła istnieć ryba z płetwą, 
dopóki nie było wody do pływania. 

Kto ich więc przygotowuje? Bóg ukształtował ich na zniszczenie. Ale pozostawił im 
wolność do podjęcia decyzji, by przygotowali się do tego. A w jaki sposób przygotowują 
się na zniszczenie? 

Przypowieści 14:12 Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu 
prowadzi do śmierci. Oni obrali swoją własną drogę ponad Bożą drogą. 

W kazaniu Przygotowanie 53-1111 16 brat Branham powiedział: Wierzę, że 
ludzie przygotowują się na ostateczne wielkie zniszczenie, jakie ten świat kiedykolwiek 
zaznał. Wierzę, że jesteśmy na końcu. Możecie mówić ludziom; możecie umieścić Billy 
Grahama w każdym mieście w Stanach Zjednoczonych; oni piliby whisky i paliliby 
papierosy i naśmiewaliby się z ciebie i wszystko inne dokładnie tak samo. Oni są w 
duchu dni ostatecznych. A Bóg nie może zesłać zniszczenia, dopóki ludzie nie będą w 
duchu przygotowanym na zniszczenie. Bóg nie zniszczył niczego. Człowiek zawsze 
niszczy siebie. 

Trąba Poselstwa oznajmiła Łaskę i Miłosierdzie wszystkim, którzy przyjmą to, ale 
odrzucić Miłosierdzie przynosi tylko sąd. 

Jezus powiedział Ew. Jana 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś 
nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna 
Bożego. A jeśli Jezus powiedział „już jest osądzony,” wtedy tym osądzonym jest ten, o 
którym Paweł mówi, że jest przeznaczony na zniszczenie. 

Kiedy czytamy o tych „naczyniach gniewu przeznaczonych na zagładę.” Zwykle 
podaje się wytłumaczenie do tych słów, iż te naczynia gniewu przygotowują się do 
zniszczenia, to jest, oni przygotowują się za pomocą skuteczności ich nikczemności; i 
można twierdzić, iż Bóg nie musi „przygotować ich na gniew”, bo oni już są 
przygotowani przez ich własną deprawację, i że to musi być prawdziwe znaczenie tego 
wyrażenia. Jeżeli mówiąc „zniszczenie” mamy na myśli karę, jest to dokładną 
prawdą, że nie wybrani „przygotowują się.”, bo każdy będzie sądzony „na podstawie 
jego własnych uczynków”, a więc przez to niewybrani w rzeczywistości przygotowują 
się do zniszczenia. Ale prawda jest w Rzymian 9:11-13: Paweł mówi o Ezawie, jak Bóg 
nienawidził go, zanim jeszcze urodził się. A więc czy on dostosował się, by być 
obiektem Bożej nienawiści, zanim jeszcze urodził się? Albo był już znienawidzony, 



zanim urodził się i zanim mógł czynić dobro lub zło? Znowu: czy Faraon przygotował 
się na zniszczenie, albo czy Bóg zatwardził jego serce, zsyłając te plagi na Egipt? 

Zauważcie, w 2. Mojżeszowej 4:21 Pan mówi Mojżeszowi, zanim jeszcze udał 
się do Egiptu, że zatwardzi serce Faraona.  I rzekł Pan do Mojżesza: Gdy wrócisz 
do Egiptu, bacz, byś dokonał przed faraonem wszystkich tych cudów, do których 
udzieliłem ci mocy, Ja zaś znieczulę serce jego, tak że nie wypuści ludu. 

Jeżeli przypomnicie sobie, lata temu wygłosiłem kazanie pod tytułem „Proces 
zatwardzania”, gdzie wytłumaczyłem, jak Bóg przynosi małe sądy od czasu do czasu, a 
potem wypuszcza nacisk, następnie zsyła ogniste próby,  a w międzyczasie pozwala na 
czas ochłody. Więc to jest taki sam proces, gdy hartujemy stal przez ogrzewanie, 
następne schłodzenie, potem ogrzewanie, a potem schłodzenie, a jeżeli powtórzymy ten 
proces parę razy w przypadku metalu, jeżeli zrobisz to na tyle dostatecznie, to stanie 
się twardsze i twardsze i twardsze, aż stanie się tak twarde, iż będzie to łatwo 
łamliwe, a mały nacisk spowoduje złamanie lub rozbicie na setki kawałków. Mówiąc 
inaczej, istnieje proces, gdzie Bóg przygotowuje tych niewierzących na ich zniszczenie. 
Ale tak jak każdy proces wymaga to czas. 

Zwróćcie na następny wiersz Rzymian 9:23 A uczynił tak, aby objawić bogactwo 
chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, 
Czytam ten wiersz również, żebyście mogli zauważyć ten fakt, iż  o „naczyniach 
zmiłowania” jest powiedziane tak: „uprzednio przygotował ku chwale” Jeżeli 
popatrzymy się ponownie na Rzymian 9:18-21 Zaiste więc, nad kim chce, okazuje 
zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. 19 A zatem, powiesz mi: Czemu 
jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? 20 O człowiecze! Kimże ty 
jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim 
uczynił? 21 Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić 
jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? 

Zatem widzimy, że Jezus już powiedział nam o losie tych, którzy wierzą i tych, 
którzy nie wierzą. 

A więc w Ew. Jana 6:40 czytamy: A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi 
Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. 

Ew. Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, (w kogo? Kto wierzy w Syna Bożego) nie zginął, ale 
miał żywot wieczny. 

Ew. Jana 14:12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten 
także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; 
bo Ja idę do Ojca. 

Ew. Jana 7:38 Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną 
rzeki wody żywej. 



A więc widzimy w Ew. Jana 5:24, Jezus podaje nam 5. Mojżeszową 28 na nowo, 
kiedy mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy 
temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz 
przeszedł z śmierci do żywota. 

A jedną z plag jest głód, a jednak Jezus mówi nam w Ew. Jana 6:35  Odpowiedział 
im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie 
będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. 

A więc widzimy, że te przekleństwa są dla niewybranych. Są dla tych, którzy zostali 
przygotowani do zagłady. Ci, którzy są przeznaczeni do tego, i którzy dostosowują się 
do tego przez ich własne uczynki. A jest powiedziane 16 Przeklęty będziesz w mieście i 
przeklęty będziesz na polu. Więc to nie ma znaczenia, gdzie próbują się ukryć, w 
mieście lub na wsi, nie uciekną przed przekleństwem Bożym za odwrócenie swoich 
uszu od Głosu Bożego, którym są Jego prorocy. 

17 Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Nie ważne, jak bardzo starają się 
magazynować, jeżeli są pod przekleństwem, to nie przyniesie im nic dobrego. 18 
Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i 
przychówek twoich trzód. 

Nie ważne, czy posiadają ziemię, która przynosi plon, to nie przyniesie im nic 
dobrego, jeżeli są pod przekleństwem z powodu odwrócenia swoich uszu od Głosu 
Bożego dla tej generacji. 

19 Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Nawet ich przychodzenie do 
domu i ich opuszczanie domu będzie pod klątwą Boga. Wtedy nie będzie dla nich 
żadnego miejsca ucieczki. 

20 Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie (zamieszanie jest chaosem i 
tumultem, mówiąc inaczej, wszystko będzie się dziać do góry nogami) i 
niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż 
będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez 
które mię opuściłeś. 

To nie ma znaczenia, co próbują robić, aby wydostać się spod tej klątwy, która 
przyszła na nich i zawładnęła nad nimi, ona ich zniszczy, bo tak zostało postanowione, 
i nikt nie może powstrzymać tego, bowiem to jest nasienie, które zostało zasiane. Boże 
Słowo nie powraca do niego na próżno, co znaczy, że nie powraca, nie wykonawszy 
tego, do czego zostało przeznaczone. 

Widzicie to każdego dnia w mediach: Magazynuj to i magazynuj tamto, I nie mówię, 
że nie powinniśmy tego czynić, ale pomyśleć o tym, że jeśli nie słuchając i nie zważając 
na głos Boży w tym czasie, jakoś umkniesz przed klątwą, raczej przemyśl to dwa razy, 
i postąp właściwie, póki jest czas. Tak wiele ludzi twierdzi, że wierzą temu poselstwu, 
a nie okazali Bogu  i tym, których namaścił, właściwego szacunku. Siostra Mojżesza 
stroiła sobie żarty z niego (Mojżesza) i umarła jako trędowata. Żona br. Branhama 



tylko przemówiła do niego w szorstki sposób, a prawie że umarła z powodu narośli o 
wielkości arbuza w jej łonie. Biblia mówi nam: „Nie dotykajcie moich pomazańców, i 
nie krzywdźcie moich proroków.” 

Słuchajcie, jeżeli Bóg powiedział, że przyprowadzi te przekleństwa na ludzi, którzy 
nie zważali na Jego głos, a Jego Głosem są Jego prorocy i ci, których posłał. Wtedy 
znieważanie naczynia, które przynosi odzwierciedlenie tego głosu jest znieważaniem 
tego Głosu.  

A oni będą przeklęci nie tylko ekonomicznie, ale też w ich ciałach. 

21 Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją 
objąć w posiadanie. A czym jest zaraza? W Hebrajskich słownikach jest to nazwane 
mór na bydło. Tym właśnie jest zaraza. Zgodnie z Wikipedią jest to bardzo zaraźliwa 
choroba u bydła i owiec. Dosłownie oznacza śmierć. 

 A ten mór znajdujemy u krów i owiec. A była to piąta plaga, jaką Bóg zesłał na 
Egipt, ponieważ nie słuchali Głosu Pana Boga, szalone krowy i trzęsawka u owiec są 
rodzajem encefalopatii. A nie można zatrzymać tego przez ogień. 

W wierszu 22 tłumaczenie NIV nazywa to wyniszczającymi chorobami, a znamy 
przekleństwo Przewlekłej Choroby Wyniszczającej albo CWD, która jest dalszą nazwą 
dla szalonych krów, trzęsawki, i chorobą Creutzfeldta-Jakoba u ludzi. 

22 Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i 
rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. 

Moglibyśmy kontynuować odnośnie przekleństw, które zapanowały w tym narodzie 
i całym świecie, lecz nie mamy czasu dzisiaj rano, więc zakończmy ze słowami 
modlitwy. 


