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PROROCTWO KOŃCA CZASU 

„W tym liście specjalnym chcielibyśmy wydrukować Pisma proroctwa i to co mówią one odnośnie znaków otaczających przyjście Pana  
Jezusa! – Słowo stwierdza, że On powróci ponownie!” I Tes. 4:16, „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba!” – Widzimy to kolejne Pismo wypełniające  
się na naszych oczach! I Tym. 4:1-2, „Duch zaś otwarcie mówi, że w ostatnich czasach niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku 
duchom zwodniczym i ku naukom demonów!” – „Dzisiaj widzimy tych, którzy wcześniej wierzyli, a teraz odchodzą do systemów i kultów! 
Najwyraźniej  zmęczyli  się czekaniem na przyjście Pana i chcą być zabawiani przez inne duchy! Po pierwsze nie byli oni z  prawdziwego 
materiału, ale zostali prowadzeni przez każdy wiatr doktryn i czarujących mówców! Widzimy to na każdym kroku przed nami, jako znak! – 
Werset 2 ukazuje, że ich sumienie było tak napiętnowane, że nie można było zrobić nic, by ich nawrócić! Byli oni napiętnowani! Werset 3 
objawia kolejny punkt! . . . Widzimy, że zaangażowanych w to było wiele religii Babilonu, które jednoczą się w Ap. 17 . . . oraz czary i magia!”

„Paweł  mówił  o  tym  w  innym  proroctwie!  II  Tes.  2:3,  gdzie  mówił  o  wielkim  odstępstwie!  .  .  .  A  to  miało  się  wydarzyć  tuż  przed  
pojawieniem się światowego przywódcy!” (Werset 4) – „Sądzę, że on żyje, ale nie jest jeszcze publicznie ujawniony!”

„To kolejne proroctwo dotyczy czasu, w którym żyjemy i nikt nie może go przeoczyć! – Zrobiliśmy to wszystko wcześniej, zatem tym razem  
zrobimy tylko część tego!”  –  II  Tym. 3:1,  „Wiedz o tym, że w OSTATNICH DNIACH nastaną trudne chwile!”  – „Nawet na podstawie 
codziennych wiadomości dziennikarze mówią, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach! Werset 2 pokazuje ogólny obraz ducha pośród  
tych, którzy nie znają Chrystusa! – To ukazuje bunt młodzieży i nieuprzejmość wśród nich! Werset 3 ukazuje psychotyczne warunki, które  
przeważają na każdej stronie!  –  Werset  4  ukazuje narkotyki oraz alkohol,  itd.!”  –  „Pozostała część  rozdziału ujawnia poznanie Boga na 
dystans, ale zaprzeczając Jego najwyższej sile!” – „Podsumowuje, że są tacy, którzy prowadzeni są do domów rozpusty, w rzeczywistości 
mówią, że jest to dobre! – Nie mają oni na myśli nawrócenia się i właściwie sprzeciwiają się i walczą z Bogiem! – Wszystko co musimy zrobić,  
to przyjrzeć się społeczeństwu i zobaczyć, że Biblia powiedziała prawdę i przewidziała przyszłość tysiące lat wcześniej!”

„Gdy  wiek  się  zamyka,  proroctwo będzie  wyróżniać  się  jak jasne  światło  dla  wybranych,  bardzo przekonujące;  będziemy wiedzieć  o 
bliskości powrotu Chrystusa!” II Piotr 1:19, „Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej 
trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach!” – Także 
inne Pismo pokazuje, że Pan poprowadzi swoich ludzi przez proroctwo! Ap. 19:10, „Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa!” – „I przez 
wiarę On także da swoim ludziom cudowną moc uzdrawiania i uwalniania!” – Tutaj jest inny znak, który wypełnia się każdego dnia! II Tym. 
4:3, „Przyjdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili”.  I to ujawnia, że będą mieli swoje własne sposoby na to, czego słuchać 
i będą gromadzić nauczycieli, którzy będą pożądać każdej nauki prócz prawdy!  Werset 4, „Będą się odwracali od słuchania prawdy, a 
obrócą się ku zmyślonym baśniom!” . . . To oznacza mity, bajki, czy takie jak z lalkami! – Czy zauważyłeś ostatnio, że niektóre z nazwisk 
ewangelistów pojawiły się w wiadomościach. – Widzieliśmy wielu Chrześcijan i ewangelistów w kłopotach, jeżeli nawrócą się, to Bóg im 
wybaczy! Lecz będą musieli powrócić do całkowitej pełności i prawdziwego Słowa Bożego! – Niewielu tak robi i przyjmuje Jego całe Słowo i 
moc! – „Nikt nie może zaprzeczyć, że wszystkie te Pisma wypełniają się jeszcze bardziej w naszych czasach, niż kiedykolwiek wcześniej!”

„Podczas, gdy widzimy odstępstwo na każdym kroku, widzimy nadchodzące wielkie wylanie! (Joel 2:23, 28) – Widzimy wczesne etapy tych 
Pism!  Wczesny  deszcz  został  dany,  a  teraz  jesteśmy  w  późniejszym  deszczu!  .  .  .  I  będziemy  realizować  się  z  pełni  Jego  mocy,  kiedy 
organizacyjne chwasty zaczną się razem wiązać! Wtedy ukończy On krótką i szybką pracę przynosząc swoją pszenicę (wybranych) do Swego  
spichlerza!” (Mat. 13:30) – „To Pismo zaczyna mieć miejsce i jest jednym z największych znaków, które zobaczymy w naszej generacji! . . . I  
proroczo, to utworzyło ostatnie kilka lat na oczach narodu! – Papież brał udział w tej formie zjednoczenia, tak samo jak wiele protestanckich 
ugrupowań (ruchów)! W niezbyt odległej przyszłości, ostateczny obraz tego jest dany w Ap. rozdz. 17 – Ap. 3:15-17!” –  „Prawdziwi ludzie 
Boga są znalezieni w Ap. 3:10!”

„Według Pism wychwalanie bożków i wizerunków silnie powróci! Iz.  rozdz. 2 pokazuje w ostatnich dniach bożki i  przyjście Pana, gdy 
nastąpił koniec wieku! (Wersety 8-9) – Wersety 10-12 wskazują, że wydarzy się to w naszej generacji!” – Ap. 13:14-16 objawia wychwalanie  
wizerunku i ma to miejsce bezpośrednio przez światową telewizję satelitarną, a także światową sieć (jakikolwiek obraz video). A znak tego 
systemu został odciśnięty na ludziach! W Iz. 2:9, mówi . . . „Dlatego im nie przebaczaj!” Zobacz, to także mówiło o znaku bestii; ponieważ 
po jego  przyjęciu,  było  już  za  późno,  na  nawrócenie  się!  Większość  proroczych naukowców wierzy,  że  Ap.  13:11-13 dotyczy USA!  –  „I 
najwyraźniej według proroctwa, ostatni przywódca, jaki ten naród będzie mieć, to religijny dyktator! To może się z początku nie wydawać, ale 
ten przywódca stanie się okrutnym i nieludzkim zabójcą mas! W całkowitej lojalności dla pierwszej bestii, która kontroluje wszystkie narody i  
języki! – Wydaje się, że powoli nasz naród został sprzedany do obcej siły! .  .  .  I zgodnie z Pismami jest jeszcze więcej tego, co będzie 
zrobione! . . . Wiele państw ma teraz wiele udziałów dotyczących naszych spraw ekonomii! . . . A Stany Zjednoczone mają dług wobec 
tych ludzi, itd.!”

„Również Pan ostrzegł nas, że super ludzki dyktator powstanie bardzo szybko . . . znany jako bestia!” (II Tes. 2:4) – Prorok Daniel daje nam 
jasny obraz jego aktywności i tego, jak ta postać działa! Dan. 8:25, „A przez swoją politykę (pokazane plany rządu) spowoduje on również  
przemysł (zmyślenie) by rozwijało się w jego rekach! . . . Ponieważ działa tak dobrze staje się wyniosły w swoim sercu i kłamstwem o pokoju, 
będzie on dosłownie niszczyć tłumy! .  .  .  Lecz kiedy stanie przeciwko Panu Jezusowi,  Księciu Wszystkiego, zostanie on zgładzony 
samym spojrzeniem Najwyższego!” –  „Żyjemy w czasie,  by wszyscy mogli  być  świadomi i  czujni!  Ponieważ przyjdzie jak pułapka,  na 
wszystkich tych, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi!” – „Wyjątkiem będą prawdziwe dzieci Pana, które nie będą zaskoczone! Ponieważ  
one będą oczekiwać Pana Jezusa!”

W Jego Szczodrej Miłości,
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