
WIEK ZWODZENIA

Słowo ostrzeżenia i proroctwa musi wyjść, ludzkość zdecydowanie wchodzi w wiek zwodzenia! Świat, a nawet letnie Kościoły 
nie  są  świadome  tego,  co  jest  robione  po  kryjomu!  System  światowy  powstanie  nagle  włączając  w  to  sprawy  pieniężne  i  
wszystkie aspekty społeczeństwa zmienią się niespodziewanie i  natychmiastowo!  –  „Wybrani nie będą we śnie i  zostaną 
wkrótce zabrani!” Uważajcie, czuwajcie bracia, Pan wasz Bóg wkrótce przyjdzie!

Nieco później po kilku kryzysach nastanie potwierdzone Przymierze Pokoju. Lecz nawet teraz widzimy jak cywilizacja zbliża  
się do upadku! Ta planeta dzieli się stopniowo i rozpada! „Wypluwa ogniste wulkany i gwałtowne burze! Naukowcy donoszą, że 
głęboko w ziemi są wielkie wstrząsy! Na dodatek, ziemia trzęsie się w niemal każdym narodzie! – Wysiłki  każdego rodzaju  
natury będą wielce wzmocnione od teraz z pełną mocą. Bóg ostrzega; Jego wybrani odchodzą i że siły bestii oraz Armagedon są  
tuż za rogiem!” – „Oto, żniwa są już dojrzałe! Wkrótce nadejdzie noc!” –  „Ponieważ Ja, Pan przepowiedziałem to w Moim 
Słowie, w niebiańskich niebiosach; także w wielkiej Skale i poprzez dar proroctwa! Tak, pokazałem to poprzez Moje 
tworzenie!  Pan  przepowiedział  to  w  znakach  i  cudach!  Tak,  powiedziałem,  oto,  przyjdę  szybko!  I  tak  też  będzie,  
powiedział Pan!”

„W tym wieku odstępstwa i niebezpiecznych czasów, są tutaj pewne budujące wiarę słowa! – Duch Święty prowadzi mnie, bym  
podbudowywał  wiarę  i  wzmacniał  wasze  serca  i  umysły  w  Panu!  –  Wkraczamy  w  fantastyczny  i  potężny  wiek,  szybki  i  
niebezpieczny, który będzie zdominowany przez strach i światowy niepokój!” – „Wydaje się, że w naszych wielkich miastach  
każdy jest w pośpiechu i spieszy się tam i z powrotem! – Nasze społeczeństwo tworzy nacisk i presję; jest to wielce znane 
nawet pośród młodych ludzi, co nie było wcześniej tak bardzo widziane!” – „Z powodu tak wielkiego niepokoju i nieufności, 
ziemia  ostatecznie  zrzesza  się  razem,  by  zapobiec  przed  strachem  zniszczenia!  –  Ta  planeta  wkracza  w  wiek  kryzysów  i  
zamieszania; początek braku powrotu do tego, co kiedyś było! – Łączą się wspólnie, lecz jest to zły rodzaj połączenia! – Nie jest  
ono w Panu Jezusie, dlatego też nie udaje się im i dlatego muszą go spotkać na Jego warunkach!” (Ap. 19:14-21)

„Podczas  gdy świat  pełen jest  niepokoju,  zmieszania i  rozterek odnośnie przyszłości,  Bóg daje Jego dzieciom ‘prawdziwą  
receptę’ kiedy powiedział On, Bądźcie niezłomni i niewzruszeni! – Mówi On ufnie, Nie bójcie się, jedynie wierzcie! (Marek 5:36) – 
Nie bójcie się, bo Ja jestem z wami! – Nie przerażajcie się, ponieważ Ja jestem Pan, wasz Bóg!” (Iz. 41:10) – „Podczas gdy świat  
się trzęsie obietnice Pisma są pocieszeniem dla tych wszystkich, którzy im ufają! – Bóg daje nam piękną polisę ubezpieczeniową!  
– Wiemy, że nie ma firmy, która ubezpieczałaby przed przerażeniem czy strachem! – Lecz w kontrakcie 91 Psalmu, On zapewnia  
swoje dzieci o tej ochronie! – Werset 5 . . . „W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia lecącej strzały!” – Werset 15 . . . „On 
odpowie ci w każdym zmartwieniu!” –  Werset 11 . . . „Jego aniołowie będą cię strzec na wszystkich twoich drogach!”  – 
Werset 13 . . . „Żadne siły diabelskie cię nie pokonają!” – Werset 7 . . . „Choć tysiące padną od chorób czy plag, On cię zachowa!” –  
Werset 2 . . . „I ci, którzy ufają Panu, On będzie dla nich prawdziwym schronieniem i twierdzą dla nich!” –  Werset 1 . . . „Kto 
przebywa w pieczy Najwyższego, będzie ufnie mieszkać w cieniu Wszechmocnego!”  – „Cóż za cudowna polisa, co za kojące 
słowa dla duszy! – I żaden rodzaj polisy nie może zagwarantować ci długiego życia, lecz Jezus może!” (Werset 16) . . . „I mówi,  
Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie – (życie wieczne)!”

„Bóg jest naszym schronieniem i siłą i bardzo obecnie pomocą w zmartwieniu! (Ps. 46:1)  – Dawid potwierdza obietnice 
Boże! . . . ‘Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną!’(Ps. 23:4) – Zauważ, że mówi, iż Dawid szedł,  
a  nie  biegł!  –  On  spokojnie  spacerował  w  obecności  Boga!  –  Nie  bał  się  żadnych  złych  mocy!  –  Cienie  śmierci  go  nie  
przestraszyły!” – „Werset 2, Dawid mówi ‘On prowadzi mnie nad ciche wody!’ – To oznacza, że Bóg dał mu ciszę i spokój w jego 
duszy! – Ponieważ wierzył on w obietnice Boże, a one działały dla niego!” – „I pracują one dla ciebie w większym lub mniejszym  
stopniu; i da ci On odpoczynek nad wodami i pocieszenie od cieni śmierci, przynosząc pokój i bezpieczeństwo! – Nie ma Boga  
podobnego do naszego Boga; błogosławiony jest Pan Jezus! – Nasza chluba jest w Nim!”

„Jest wiele wyjątkowych przepisów danych dzieciom Pana odnośnie boskiego zdrowia, ocalenia, uzdrawiania i cudów! 
- Po pierwsze, spójrzmy na to z pewnej perspektywy! . . . Dziś wielu ludzi chodzi do lekarzy dostają od nich przepisane recepty. I  
mówi się im, by używali przepisanych lekarstw zgodnie z zaleceniem, itd. – Lecz czy kiedykolwiek zauważyłeś, że nasz wielki  
lekarz (Jezus) daje swoje recepty! – I jeżeli stosujemy się do zaleceń, ponadludzkie cuda będą miały miejsce!” – „Napisanym 
rozkazem jest Słowo Boże przygotowane i wypełnione wieloma obietnicami! – Recepty Boże w Biblii na zdrowie i uzdrawianie są 
całkowicie prawdziwe! – Jest to duchowe lekarstwo dla wszystkich tych, którzy przyjmują Słowo Boże każdego dnia!” – „Daniel 
wraz z trzema hebrajskimi dziećmi tak czynili,  a lwy nie mogły ich pożreć, ani ogień nie mógł ich spalić! – Przyjęli 
(uwierzyli w) Słowo Boże!” – I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Ps. 103: 2-3)

Twój Przyjaciel,
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