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„Zanim zaczniemy nasz główny temat, Pan objawia, że da On swoim wybranym pocieszenie podczas nadchodzącego kryzysu i  
niebezpiecznych czasów! A oto Pisma, które z całą pewnością ci pomogą!” Jan 14:1 „Jezus poucza nas, niech się twe serce nie trwoży. 
Odrzuć  presję  szatana!”  –  Iz.  28:10-12,  „To godzina,  w której  Bóg da swoim wybranym pokój  i  pokrzepienie.  Jan 14:27, 
Zaprawdę, pokój mój wam daję. Osiągniecie idealny pokój”. (Iz. 26:3) – Ps. 55:22 (23), „Zdejmę z was to obciążenie!” – Ps.  
34:4,  (5) „Tak, ocaliłem was od wszystkich waszych strachów!” – „Zaprawdę, nie dałem wam ducha bojaźni,  lecz mocy, 
miłości i zdrowego umysłu”. (II Tym. 1:7) – „Poprowadzę was moją radą. (Ps. 73:24) – Jestem waszą ucieczką i siłą, Ja jestem  
obecny i pomogę w problemach”. (Ps. 46:1) – „Zaprawdę, powiedział Pan, jestem z wami, któż może być przeciwko wam!” 
(Rzym. 8:31) – „Jeżeli czekacie na mnie, wasza siła jest odnowiona, będziecie rosnąć w sile,  dosłownie będziecie biec i  
zapomnicie, czym jest zmęczenie!” (Iz. 40:31) – „Nawet teraz odnowię w was właściwego i dobrego ducha! Pan obdarzy was  
przyjaciółmi, zdrowiem, szczęściem i powodzeniem! Uczynię was jak orły w przestworzach, by obserwować te słowa, aby 
mogły was pocieszyć przed Moim powrotem i pobraniem tych, których kocham. Pamiętaj o słowach Pana!”

„Stary Testament objawia i ustala przyszłość światowego kościoła i fałszywego systemu, popatrzmy na to dzięki wiedzy ducha!  
Pamiętaj,  że  Izrael  nie  miał  się  łączyć  z  światem  i  innymi  grupami!  Lb.  23:9  i  miał  mieszkać  sam  z  Bogiem!  Izrael  był  
zielonoświątkowy w swoim czasie!” – „Mieli oni swoja skałę, słup ognia i chmurę, znaki i cuda oraz wielkiego proroka! Lecz co 
zrobili? Przyłączyli się do światowej organizacji Moabitów i popełniali przestępstwa seksualne i grzechy przez słuchanie 
Balaama  i  Balaka  (bałwochwalstwo).  Bóg  to  potwierdza  w  Ap.  2:14.  A  Laodycejscy  Protestanci  tych  ostatnich  czasów 
uczynią te same rzeczy (Ap. 3:14-17) przyłączą się do Babilonu!” „Pieniądze i przyjemności były zawarte w propozycji Balaama 
dla Izraela!” „Również Moabici byli połączeni z dziećmi Lota i pochodzili z kazirodczych stosunków, które Lot miał ze swoimi dwoma 
córkami! (Rdz. 19:34-37) – „A Pan osądził tych, którzy się przyłączyli!” (Lb. 25:2-4,9) – „Wszystko to było dla naszego napomnienia 
dzisiaj i aby nauczać Izrael w jego drodze, by pomóc mu później, lecz on nie posłucha! A kiedy Izrael w końcu wyszedł, połączył się z  
powrotem w mieszankę bogactwa, cielca bałwochwalstwa i zjednoczył się w niewiarygodne orgie!” Przeczytaj Wj. 32:2-6. Także 
przyjemności, orgie i bożki Salomona wprawiły go w wielkie kłopoty z Panem w czasie dostatku!” (I Krl. 11:4-9) „Jego bogactwo było 
związane z numerem 666, jako typ (I Krl. 10:14) Innym typem był wizerunek bogactwa Nabuchodonozora!” (Dan. 3:1-2) „Również 
na  końcu,  fałszywe  protestanckie  kościoły  połączą  się  ze  światowym  systemem  Babilonu  prowadzącym  do  orgii  i 
przyjemności  grzechu.  (Ap.  17:4-5)  „A  10  Królów  Ap.  17:12  z  ‘małym  rogiem’  utworzą  ‘inny  skarb’,  taki,  o  którym 
mówiliśmy i  wypuszczą znak bestii  na ziemię!” –  „Szatan w przeszłości  zawsze nadużywał złota,  by móc zjednoczyć  swoje 
fałszywe królestwo!” Dan. 11:38-43 „potwierdza to!” – W Ap. 17:4 „widzimy kobietę bałwochwalstwa trzymającą kielich światowych 
bogactw,  kielich  grzechu kontrolujący światowy system bestii!”  –  Także Jeroboam użył  go,  by spróbować kontrolować ludzi  w 
bałwochwalstwie!” (I Krl. 12:28)

„Numer,  znak i  imię Bestii  wkrótce się pojawią! Będzie to nazwane znakiem pokoju,  lecz ostatecznie będzie znakiem  
przemocy! Kain nosił znak buntu i przemocy!” (Rdz. 4:15) „Weźmy pod uwagę parę ważnych i interesujących faktów. Intencje 
szatana, numer i znak były ukryte pośród różnych alfabetów od początku! W angielskim jest to 600-060-006 w rzymskim DC-LX-VI  
(666) – „W greckim alfabecie litera S jest używana dla numeru 6, a S wywodzi się od (piętna) znamienia, co oznacza znak lub 
wypalenie na niewolnikach lub wyznawcach! Ta litera i numer były również związane ze starożytnymi tajemnicami Egiptu! Trzy 
litery SSS w greckim były symbolem ISIS, które są związane z 666! Litery greckie dla tych szóstek podobne są do XES i greckie pismo 
E wygląda jak znak węża! pomiędzy XES! – „Te cyfry i litery powyżej możliwie są tylko podstawowym prefiksem szatana, a wszystkie 
inne numery będą musiały przyłączyć się do tego podstawowego prefiksu, a w ten sposób, ludzie zostaną zmyleni! Jak, np. dzwoniąc  
do innego kraju musisz mieć numer prefiksu związany z tym numerem do którego dzwonisz! „Jest także znaczące to, że Rzymianie 
nie użyli wszystkich liter ze swojego alfabetu, tak, jak zrobili to Żydzi i Grecy! Oni użyli tylko 6 liter D,C,L,X,V oraz I. I to może być  
znaczące, suma tych ilości do 666!” (rzymskie M pojawia się tylko by być dwoma D) pozostawiając 6 liter, będzie to połączone z 
odstępstwem!  Wszystko  to  daje  nam  pogląd  jego  liczby,  znaku  i  nazwę  ludzi  i  skąd  nadejdzie!  –  „Proroctwo  objawia,  że  pod 
antychrystem będzie jeden światowy kościół,  Babilon – Ap. 17 –  Wszystkie fałszywe religie wliczając Katolików, którzy nie 
otrzymali  ratunku i  fałszywe odstępstwo Protestantów.  Będzie jeden bank i  jeden system monetarny,  wszystkie rządy, 
wszystkie siły militarne będą pod jego rozkazami,  cała amunicja oraz broń wojenna (atomowa) będą osobiście w jego 
rękach! Kto jest w stanie toczyć z nim wojnę? (Ap. 13:4 – Dan. 11:38) – „Odbudowane Imperium Rzymskie (Babilon) będzie  
kontrolowało wszystkie fałszywe religie, handel i gospodarkę, Ap. rozdz. 17 i 18 są właśnie o tym!” „Ten jeden światowy 
system będzie kontrolował wydobywanie metali szlachetnych i klejnotów; będą potrzebne wielkie skarbce, by pomieścić to 
wszystko!” (Nahum 2:10 – Dan. 11:38-39) – „Bogactwo świata będzie w jej rękach i pod jego kontrolą – Ap. 17:4-5!”

Bóg Kocha Cię i Błogosławi,
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