Dla moich drogich
przyjaciół:
POZOSTAWIENI.

CZY CAŁA MASA LUDZI NAGLE
ZNIKNĘŁA Z ZIEMI?

Co się dzieje?!?!
Gdzie poszła moja
rodzina/dzieci/przyjaciele/koledzy z
pracy/nauczyciele???
• Nie jesteś sam. Ta broszura została
napisana, aby ci pomóc i cię poprowadzić.
• Wypełniło się biblijne proroctwo, które
nazywa się “pochwyceniem”.
• Dzieci i niemowlęta, dla ich ochrony, mogły
być zabrane w górę w pochwyceniu, aby
być z Jezusem z powodu zagłady, która ma
przyjść na ziemię. Z tego samego powodu
zwierzęta domowe również mogły być
pochwycone.
• To pochwycenie oznacza nadchodzący
koniec świata (czasy ostateczne).
Przeczytaj!
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?!?!?!?!?!?!?!?

WYJAŚNIENIE POCHWYCENIA
Krótkie streszczenie:
Jezus Chrystus wezwał Swój Kościół do nieba.
Ci, którzy odrzucili Chrystusa, pozostali.
Pytania typu “Co?”, “Dlaczego?”, “Jak?” i „Co
takiego?” zostaną omówione w tej broszurze.
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Ale najpierw… Czy twoje dziecko zaginęło?
Jeśli tak, to zatrzymaj się na chwilę i weź
oddech.
Gdy będziesz gotowy, proszę przeczytaj…
Wiele chrześcijan ma przekonanie, że kiedy będzie miało miejsce pochwycenie, każde
dziecko, które jest za małe, aby rozumieć cokolwiek o Jezusie Chrystusie (te dzieci,
które są poniżej wieku odpowiedzialności), będzie zabrane, aby być z Panem i
kościołem. Jednakże nie jest to pewne, że to rzeczywiście się stanie. Ta idea jest
zbieżna z biblijnym rozumieniem, że kiedy małe dziecko lub niemowlę umiera, to
on/ona natychmiastowo jest z Panem.
Gdy umarł mały chłopiec króla Dawida (2 Księga Samuela), on powiedział: „On nie
może przyjść do mnie, ale ja pójdę do niego”. Dawid wiedział gdzie jest jego syn;
wiedział, że jego dziecko jest bezpieczne w Bożej obecności.
Może to trudne do zaakceptowania w tym momencie, ale Bóg (zgodnie z naszym
obecnym przekonaniem) trzyma wszystkie maleństwa przy Nim w niebie,
zapewniając, że one nie doznają horroru i terroru, które mają przyjść na ziemię (po
pochwyceniu).
Jeśli mamy rację i twoje dziecko/dzieci zostały zabrane do nieba, wtedy rzucam ci
wyzwanie, abyś teraz szukał Boga, abyś na pewno znalazł się tam, gdzie one również
są. Nadal można oddać swoje życie Bogu. Wybacz mi, nigdy nie chciałbym
umniejszać twojego bólu serca lub cierpienia, ale szczerze powiedziawszy, jest
znacznie lepiej przecierpieć chwilowy ból tu i teraz i zakończyć życie przechodząc
próg nieba, niż nadal odrzucać Chrystusa.
Pokornie i łagodnie zachęcam cię, abyś wykorzystał czas, który jest jeszcze na ziemi,
aby zawołać do Boga. Powiedz wszystko co potrzebujesz powiedzieć. Po prostu
rozpocznij rozmowę. On jest tutaj i słucha i On odpowie tobie.
Psalm 143:18 „Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.”
I wiedz, że Jezus bardzo kocha twoje
dziecko/dzieci. Nie stanie się żadna
krzywda twoim cennym maleństwom.
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Małe dzieci i Jezus
Ew. Marka 10:13-16
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im
tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do
niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
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CZEKAJ…. JEZUS?!
CZY TO NAPRAWDĘ MA COŚ Z NIM
WSPÓLNEGO?

MOŻE MEDIA MÓWIĄ, ŻE KOSMICI NAS
ZABRALI.
NIE WIERZ IM.
BIBLIA PRZEPOWIEDZIAŁA TO WYDARZENIE I
TO WŁAŚNIE TAM POWINIENEŚ ROZPOCZĄĆ
DOCHODZENIE.
ZAPRASZAM CIĘ, ABYŚ WYCIĄGNĄŁ BIBLIĘ I
STUDIOWAŁ ZE MNĄ. NIE WIERZ MI TYLKO NA
SŁOWO.
PRZEKONAJ SIĘ SAM…

BOŻE SŁOWO
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Biblia jest Bożym objawieniem dla człowieka. Jest to jedyna książka, która daje nam
dokładną informację o Bogu, (będącym trójcą – Ojciec, Syn i Duch Święty), potrzebie
człowieka i Bożym zaspokojeniu tej potrzeby, wskazówkach do życia i mówi nam jak
otrzymać życie wieczne. Biblia może uczynić te rzeczy, ponieważ jest Bożym
natchnionym Słowem, nieomylnym w oryginalnych manuskryptach.
Biblia opisuje postępowanie Boga z starożytnymi Żydami i wczesnym kościołem
chrześcijańskim. Mówi nam o wspaniałym darze Bożego Syna, Jezusie Chrystusie,
który wypełnił żydowskie proroctwa o Mesjaszu. Mówi nam o zbawieniu, jakie On
dokonał poprzez Swoją śmierć na krzyżu, Jego triumfie nad śmiercią w
zmartwychwstaniu i Jego obiecanym powrocie na ziemię. Jest to jedyna książka, która
daje nam wiarygodne informacje o przyszłości, o tym, co stanie się z nami kiedy
umrzemy i o tym, w jakim kierunku zmierza historia.
Ew. Mateusza 3:16-17 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A
oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i
przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie».

https://wordproject.org/bibles/parallel/c/polish.htm
https://knowgod.com/pl/fourlaws
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BIBLIA?
POCHWYCENIE?!
KONIEC ŚWIATA???!!
TO JEST SZALONE.
Pytanie: BĘDĘ POTRZEBOWAŁ
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW, ABY POMOGŁY MI
(POTENCJALNIE) UWIERZYĆ… że nie jesteś
również szalony.
CO MOŻESZ WIĘCEJ POWIEDZIEĆ?
Odpowiedź: ALEŻ OCZYWIŚCIE! BĘDZIESZ
POTRZEBOWAŁ PLAN NADCHODZĄCYCH
WYDARZEŃ.

SPÓJRZMY . . .
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ODWAGI DRODZY PRZYJACIELE,
TRZYMAJCIE SIĘ MNIE…

… I CZYTAJCIE!
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Harmonogram czasów ostatecznych
9.

5.
4.

1.

6.

8.
3.

2.

7.

1. Obecna epoka kościoła:
Czas przed pochwyceniem kościoła.
Mateusza 28:19-20 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co (Ja Jezus) wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata».

2. Pochwycenie kościoła:
Kościół to chrześcijanie, którzy uwierzyli wyłącznie w zapłatę Jezusa
Chrystusa za ich grzechy i przyjęli Jego darmowy dar zbawienia (również
znany jako „bycie zbawionym”). Oni wszyscy dokonali świadomego wyboru
przyjęcia Chrystusa i uwierzyli w Niego. Nie wszyscy, którzy twierdzą, że są
chrześcijanami są rzeczywiście zbawieni. Chrześcijaństwo nie jest religią, ale
przywróconą relacją z Bogiem, naszym Stwórcą.
Efezjan 2:8-9 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę (zaufanie). A to
pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków (dobrych
uczynków/rytuałów/chrzest niemowląt/uczęszczanie do kościoła itd.),
aby się nikt nie chlubił.
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10.

Jana 14:6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt
nie przychodzi do Ojca (Boga) inaczej jak tylko przeze Mnie.
Jana 3:16-17 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego (Jezusa) wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał* swego Syna na świat po to, aby
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego (Jezusa Chrystusa)
zbawiony.
Jezus mówi o pochwyceniu (porwaniu) Jego kościoła z ziemi przed
rozpoczęciem ucisku: „Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię
zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by
wypróbować mieszkańców ziemi”. (Objawienie 3:10)
1 Tesaloniczan 4:15-17 To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my,
żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk
trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i
pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw
Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
Mateusza 24:40-41 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga
zostawiona.

3. Lata ucisku:
(Objawienia 3:10; Mateusza 24; Marka 13 i Łukasza 17)
Okres siedmiu lat Bożego sądu nad ziemią dla tych, którzy odrzucili
Chrystusa. Bożym celem w sądzie jest to, aby odwrócić skoncentrowanie
ludzi na ich idolach i rzeczach, którym zaufali zamiast na Nim. To zdarzenie
wstrząsające ziemią przyniesie w ostatecznym rozrachunku największą liczbę
zbawionych dusz. Bóg zamierza po raz ostatni zbadać ludzi poprzez ucisk,
aby oddzielić owce (chętnych) od kozłów (niechętnych) w każdej dziedzinie
życia.
Izajasza 26:9 „Bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą
się sprawiedliwości.”
Objawienia 7:9-17 Wielki tłum w białych szatach
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed
tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego,
Zasiadającego na tronie i u Baranka».
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A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na
oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen.
Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i
potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w
białe szaty kim są i skąd przybyli?»
I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w
Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie
rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i
nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z
ich oczu».
Ucisk jest Bożą odpowiedzią dla ludzi niechętnych do odwrócenia się od
swoich grzechów, tych, którzy nie uznają Go i dla tych którzy wierzą, że są „w
porządku” bez zapłaty Jezusa. Ale Bóg ostrzega nas w Biblii, że bez zapłaty
Jezusa nasze nieodkupione grzechy wyślą nas na wieczność w piekle.
Rzymian 6:23 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć (wieczne oddzielenie
w piekle, z dala od Stworzyciela Życia), a łaska przez Boga dana to życie
wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”
Psalm 14:1 Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga».

4. “Początek boleści” (pierwsze 3,5 roku)
•

•
•

•
•

ANTYCHRYST (AC) OBJAWIA SIĘ I DOCHODZI DO WŁADZY Z
POMOCĄ KONFEDERACJI 10 NARODÓW I “FAŁSZYWEGO
PROROKA”,
AC ZATWIERDZA 7-LETNI TRAKTAT POKOJOWY Z IZRAELEM,
IZRAEL BĘDZIE MIEĆ SWOJĄ (NA DŁUGO ODROCZONĄ)
TRZECIĄ ŚWIĄTYNIĘ ZBUDOWANĄ TUŻ PRZED LUB PODCZAS
TEGO CZASU,
DWÓCH ŚWIADKÓW WCHODZI NA SCENĘ ŚWIATA;
SUSZA/PLAGI/GŁÓD
WYZNACZENIE 144.000 ŻYDOWSKICH EWANGELISTÓW.

5. Zbeszczeszczenie świątyni (punkt środkowy)
• DWÓCH ŚWIADKÓW ZOSTAJE ZABITYCH PRZEZ ANTYCHRYSTA,
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• ANTYCHRYST ZASIADA W TRZECIEJ ŚWIĄTYNI I OGŁASZA SAM
SIEBIE “BOGIEM” (ŻYDZI WIERZĄ, ŻE ANTYCHRYST BĘDZIE ICH
MESJASZEM),
• TRAKTAT POKOJOWY Z IZRAELEM ZOSTAJE ZNIESIONY,
• 3,5 DNIA PO ICH ŚMIERCI BÓG W NIEBIE WZBUDZA DWÓCH
ŚWIADKÓW ZE ŚMIERCI I WZYWA ICH Z POWROTEM DO SIEBIE;
ZARAZ WKRÓTCE 7000 LUDZI UMIERA W TRZĘSIENIU ZIEMI.
Objawienia 11:12-14 Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący:
«Wstąpcie tutaj!» I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli.
W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część
miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali
ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie "biada", a oto
trzecie "biada" niebawem nadchodzi.

6. Wielki ucisk (ostatnie 3,5 roku)
• CAŁE PIEKŁO WYRYWA SIĘ NA WOLNOŚĆ NA ZIEMI; WOJNA!
PLAGI! TERROR!
• UWOLNIENIE “ANIOŁA EWANGELII” DO GŁOSZENIA ŚWIATU,
• NOWY PORZĄDEK ŚWIATA JEST CAŁY CZAS USTALANY
PODCZAS PANOWANIA ANTYCHRYSTA, CO PROWADZI DO:
(1) GLOBALNEJ GOSPODARKI I ZNAKU BESTII,
(2) JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII I OBLIGATORYJNEGO
UWIELBIENIA ANTYCHRYSTA (RÓWNIEŻ ZNANEGO JAKO
SZATAN),

7. Powrót Chrystusa
•

BITWA O ARMAGEDON: POWRÓT JEZUSA CHRYSTUSA NA
ZIEMIĘ; ANTYCHRYST ZOSTAJE POKONANY

8. Tysiącletnie panowanie Chrystusa
Tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi.

9. Sąd ostateczny (Objawienia 20:11-15; Judy 1:14-15)
Również znany jako Sąd Białego Tronu. Będzie on wtedy, gdy Bóg będzie
dokonywał ostatecznego sądu nad tymi, którzy odmówili uwierzenia w Jego
Syna, Jezusa Chrystusa.

10. Stan wieczny/wieczność
Ziemia i całe stworzenie (kiedykolwiek stworzone) będą odkupione i
przywrócone do Bożego oryginalnego kształtu (zanim wszystko stało się
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przeklęte z powodu grzechu Adama i Ewy). Ci, którzy są zbawieni, będą żyć
tam wiecznie w radości i doskonałym pokoju, na zawsze.
Objawienia 21:4 I otrze (Bóg) z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze
rzeczy przeminęły».
Izajasza 11:6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem
razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je
poganiał.
_____________________________________________________________

• ANTYCHRYST (FAŁSZYWY MESJASZ
ŻYDOWSKI):
Pewien mężczyzna pojawi się niepostrzeżenie/wyłoni się z ciemności na
początku ucisku i będzie osiągał zwycięstwo za zwycięstwem, zarówno w
polityce jak i na wojnie. Diabeł zwiedzie wielu do uwielbiania go pod postacią
Antychrysta. Najpierw Antychryst będzie postrzegany przez świat jako
odpowiedź na problemy świata; typ zbawiciela, „człowieka z planem”. W
końcu będzie on widziany przez wielu jako zły dyktator, jakim on w
rzeczywistości jest. Jego prawdziwą misją będzie misja zniszczenia. Biblia
nazywa go synem zatracenia/człowiekiem bezprawia (lub grzechu)/Gogiem
synem zatracenia & Bestią. Istnieje proroctwo mówiące o tym, że zgromadzi
on wszystkie armie świata, aby sprzeciwiły się powrotowi Jezusa Chrystusa
tylko po to, aby być pokonanym raz na zawsze (1 Jana 2:18), (Obj 13:1 i 4),
(Obj 13:1-8), (Obj 16:12 i 14).
• FAŁSZYWY PROROK:
Będzie on zarządzał pracami światowego kościoła (wszystkie religie
prowadzą do Boga). Pierwotną misją fałszywego proroka będzie sprawienie,
aby świat uwielbił Antychrysta (Obj 13:11-14).
• DWÓCH ŚWIADKÓW:
Bóg umieści dwóch żydowskich mężczyzn na ziemi, którzy będą głosić z
Jerozolimy przez 3,5 roku. Ci dwaj mężczyźni będą Bożym darem dla ludzi
ziemi w celu zachęcania ich do poddania się panowaniu Jezusa Chrystusa.
Będą głosić ewangelię i nadzieję dla tych, którzy pozostali. Ich przesłanie jest
ku zbawieniu duszy. Oprócz ich przesłania dwóch świadków przemienią wodę
w krew i spowodują wszystkie rodzaje plag na ziemi, zasadniczo czyniąc
życie żałosnym dla tych, którzy żyją na ziemi; jedynym cel całej tej niedoli
będzie to, żeby ludzie zwrócili się w pokucie z powrotem do Boga. Wielu
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będzie próbować zabić tę dwójkę tylko po to, aby zostać zabitymi
własnoręcznie, gdyż oni będą niezwyciężeni. Jednakże Pan w końcu pozwoli
Antychrystowi zabić ich w połowie ucisku, gdy on wstąpi do trzeciej świątyni i
ogłosi siebie Bogiem (Obj 11:3), (Mal 4:5-6).
• 144.000 ŻYDOWSKICH EWANGELISTÓW:
Krótko po pochwyceniu, zanim Antychryst wprowadzi swój znak, Bóg powoła
Swoją armię 144.000 żydowskich wierzących do służby, aby byli rzecznikami
nadziei dla Żydów na całym świecie. Zrobi to przez posłanie anioła do
oznaczenia czoła 12 tysięcy z każdego z 12 plemion Izraela. Te 144 tysiące
zostaną przebudzone do ich własnego celu w odpowiedzi na zabranie
chrześcijan z ziemi. Będą głosić do Żydów na całym świecie, że Jezus jest
Mesjaszem i rozproszą się na całym świecie, możliwe że w parach - dwóch
na dwóch – tak jak Jezus poinstruował Swoich uczniów, aby tak zrobili. To te
144 tysiące przeciwstawią się Izraelowi przy podpisaniu traktatu pokojowego
dla ochrony; to te 144 tysiące zidentyfikują kim jest Antychryst i to te 144
tysiące poprowadzą Żydów na całym świecie do miejsca ucieczki
przygotowanego dla nich przez Boga na pustyni judzkiej (Obj 7:2-8),
(Objawienie rozdział 7 i 14).

• ANIOŁ EWANGELII:
Jedną z najwspanialszych metod, jaką Bóg użyje do dzielenia się Ewangelią,
będzie posłanie Anioła Ewangelii. Wersety 14:6-7 opisują, że blisko końca
okresu ucisku specjalny anioł zostanie posłany na kluczową misję, aby
oblecieć cały świat. Anioł Ewangelii będzie dzielił się dobrą nowiną o Jezusie
Chrystusie z każdą żywą osobą.
• ZNAK BESTII: (Antychrysta)
Objawienie 13:16-18 „I sprawia (Antychryst), że wszyscy: mali i wielcy, bogaci
i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i
że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub
liczby jej imienia. 18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę
Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset
sześćdziesiąt sześć.”

OSTRZEŻENIE! OSTRZEŻENIE! OSTRZEŻENIE!
Znak Bestii prawdopodobnie będzie mikroczipowym implantem lub tatuażem,
który będzie działał jak bankomat lub karta kredytowa. OSTRZEŻENIE:
Każdy, kto otrzyma znak Bestii będzie wtrącony do piekła, więc nie przyjmuj
tego znaku! Nie ma przebaczenia przyjęcia tego znaku, ponieważ będzie ono
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wymagało świadomej decyzji na złożenie przysięgi wierności diabłu. To w tym
momencie Bóg oddzieli Swoich naśladowców od naśladowców szatana. Ci,
którzy przyjmą ten znak będą prześladować tych, którzy go nie mają. Bóg
wyda osąd na tych ze znakiem przez danie im obrzydliwego wyglądu i
zadanie bardzo bolesnych wrzodów pokrywających ich ciała (Obj 14:9-11).
To będzie bardzo ciężki czas dla tych, którzy odrzucą go, ale Bóg będzie stał
obok, pomagał i wzmacniał tych, którzy nie przyjmą tego znaku.
Powtórzonego Prawa 31:6 „Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich,
gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci”.

NIE PRZYJMUJ TEGO ZNAKU!!!!!!!!!!
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Sądy w czasie ucisku szczegółowo:
Ucisk zacznie się, gdy Antychryst
dojdzie do władzy i zatwierdzi
siedmioletnie przymierze (traktat) z
Izraelem (Dan 9:27; 12:11).

Trąba 6: Cztery anioły związane nad
Eufratem zostają uwolnione i zabijają
1/3 ludzkości (Obj 9:14),
Trąba 7: Rozpoczyna sądy czasz.
“Wielki” ucisk (druga połowa)
rozpoczyna się. To będzie wtedy, gdy
szatan będzie wypędzony z nieba (Obj
12) i stanie się tak wściekły, że będzie
próbować zabić Żydów, (Obj 12:1213), ale oni uciekną na pustkowie –
rozumiane jako Petra w Jordanii –
(Obj 12:14), co spowoduje, że szatan
zwróci swoją nienawiść, wściekłość i
frustrację w kierunku chrześcijan
nawróconych w czasie ucisku.

Potem zostaje otwarta seria siedmiu
pieczęci. Pierwsze cztery pieczęcie
uwalniają jeźdźca, gdy każda z nich
jest po kolei otwierana: Biały:
Antychryst
(Obj 6:2),
czerwony: wojna (Obj 6:3-4), czarny:
głód (Obj 6:5-6),
trupio blady: śmierć (Obj 6:8.)
Po tym…
Piąta pieczęć: śmierć męczenników
(Obj 6:9),
Szósta pieczęć: wielkie
trzęsienie/księżyc jak
krew/zaciemnienie słońca
(Obj 6:12).

Czasza 1: Bolesne wrzody na tych,
którzy mają znak (Obj 16:2),
Czasza 2: Morze w krwi – wszystkie
morza i stworzenie umierają (Obj
16:3),
Czasza 3: Cała świeża woda zamienia
się w krew (Obj 16:4),
Czasza 4: Słońce parzy ludzi ogniem –
ludzie przeklinają Boga (Obj 16:5),
Czasza 5: Tron i królestwo
Antychrysta wrzucone w całkowitą
ciemność (Obj 16:10),
Czasza 6: Eufrat wysuszony, co
umożliwia Królom Wschodu
zgromadzenie armii w Armagedonie
(Obj 16:12),
Czasza 7: „Stało się!” Trzęsienie ziemi
tak wielkie, że wyspy i góry przeminą,
100 funtów gradu spada na ludzi (Obj
16:21).
Wszetecznica jednej światowej religii
zostaje zniszczona a bitwa pod
Armagedonem odbywa się, gdy Jezus
powraca w zwycięstwie ze Swoim
kościołem. Króluje przez 1000 lat. (Obj
17,18 i 19).

Siódma pieczęć: Oddźwierni w
następnej serii sądów – trąby. Będą
tak wstrząsające, że w niebie będzie
cisza przez pół godziny.
Sądy trąb usuwają 1/3 wszystkiego,
co potrzebujemy do życia: woda,
roślinność, światło.
Trąba 1: Grad i ogień spalają trawę i
1/3 drzew (Obj 8:7),
Trąba 2: Płonąca góra wrzucona do
morza, 1/3 stworzeń umiera (Obj 8:8),
Trąba 3: Piołun spada z nieba
zatruwając 1/3 rzek (Obj 8:10),
Trąba 4: Usunięcie 1/3 światła na
ziemi (Obj 8:12),
Trąba 5: Skorpion-szarańcza z
otchłani – pięć miesięcy tortur od ich
rządeł (Obj 9:1-12),
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Ucisk jest pobudką dla ludzkości do
upamiętania się, zanim nastanie
wieczność.
Jezus nie jest
Bogiem… Nie ma
żadnego życia po
śmierci… Jest tylko tu
i teraz…

e 1jh
Figur
Figur
e 2kj
h

Figure

Czas się
obudzić.
Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan
zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. (2 Piotra 3:9)
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“Upamiętanie/pokuta” wspomniana w Biblii
(grecki: metanoia)
nie jest samobiczowaniem.
To jest po prostu zmiana sposobu myślenia;
zmiana kierunku.

I nie ma potrzeby uporządkowania swoich czynów
przed zwróceniem się do Boga. On zna ciebie i kocha
cię i chce, abyś przyszedł do Niego taki jaki jesteś: Bóg
zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami. (Rzymian 5:8)
Po prostu bądź szczery: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. (1Jana 1:8)

Bóg jest tam z tobą w tej chwili, gdy to czytasz.
Jego uszy są otwarte na twój głos i On nigdy nie
jest zbyt zajęty aby cię nie wysłuchać.

Możesz nawiązać z Nim kontakt gdziekolwiek, kiedykolwiek. Bądź
pełen szacunku, ale pamiętaj: Modlitwa to po prostu rozmowa z
Bogiem. Poproś Go, aby objawił ci Siebie.
Jeremiasza 29:13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem
będziecie Mnie szukać z całego serca.
Psalm 145:18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Mateusza 7:7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
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Izajasza 1:18
Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! mówi Pan. Choćby wasze grzechy
były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją;
choćby czerwone jak purpura, staną
się jak wełna.

Narodziny Chrystusa przyprowadziły
Boga do Człowieka;
Krzyż Chrystusa przyprowadza
Człowieka do Boga.
20

Jezus pyta:
Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a
na swej duszy szkodę poniósł? Albo
co da człowiek w zamian za swoją
duszę?
Mateusza 16:26

21

ZACHĘCAM cię do sięgnięcia i uchwycenia
wiecznego życia poprzez uczynienie Jezusa
Chrystusa swoim zbawicielem.
Spraw, że aniołowie Boży rozradują się nad
tobą! (Łukasza 15:10)
Drogi Panie Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, uniżam się
przed Tobą. Proszę przebacz mi, ponieważ z powodu mojej
niechęci poddania się Tobie ominęło mnie pochwycenie.
Dziękuję Ci tak bardzo za oszczędzenie mojego życie w tym
chaosie jakim jest ucisk i danie mi możliwości nawrócenia
się. Wiem, że grzeszyłem w moich myślach, słowach i
uczynkach i nie jestem wart wejścia do Nieba na podstawie
mojej własnej sprawiedliwości czy godności. Proszę Cię o
pr zebaczenie wszy stk ich moich grzechów. Pr zyjmuję tw ojego
Syna Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela.
Uznaję, że zmarł na krzyżu za moje grzechy i powstał do
życia trzeciego dnia. Od tej chwili Boż e, prosz ę prowadź i
kieruj moim życiem, gdyż żyję pbecnie w okresie ostatnich
lat tej ziemi. Str zeż mojego umysłu przed zwiedzeniami i
kłamstwami, które będą próbować zdyskredytować moją
relac ję z tobą Panie. Jeszcze raz dziękuję za Tw oje
miłosierdzie, miłość i za Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci,
że mnie nie pozostawiłeś m oim błędom, ale zamiast tego
sięgnąłeś po mnie, aby przyprowadzić mnie do domu.
Modlę się w imieniu Jezusa, Amen.

Rzymian 10:9-13
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i
w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe
bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto
wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
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Łukasza 23:39-43
Jeden ze złoczyńców, których
[tam] powieszono, urągał Mu:
«Czy Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc
siebie i nas». Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: «Ty nawet
Boga się nie boisz, chociaż tę
samą karę ponosisz? My
przecież - sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w
raju».
_____________________________________________________________________________________________

Nie komplikuj:
Po prostu uwierz, że Jezus jest tym, kim On mówi,
że jest.
Dar zbawienia jest tak prosty.
Jest bezcenny, ale dostępny dla wszystkich.
1 Tymoteusza 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między
23 Chrystus Jezus…
Bogiem a ludźmi, człowiek*,

RELIGIA

RELACJA

W czasach, kiedy nikt nie wiedział, że ziemia jest kulą; kiedy nikt nie wiedział o biegunach na północy i południu, Bóg
ustanowił kontinuum Wschód/Zachód.
Bóg wiedział, że odległość między biegunami można zmierzyć, a także wiedział, że nikt nie może zmierzyć odległości
między wschodem a zachodem.
Hebrajskie słowo na wschód to kedem, które oznacza: wieczny.
„Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.Bo jak wysoko niebo
wznosi się nad ziemią,tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od
zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki.” Psalm 103:10-12
To dlatego On używa określenia „Jak jest odległy wschód od zachodu”, aby opisać jak nam przebaczono i jak daleko
zabrane są od nas nasze grzechy. Nie możemy zobaczyć początku z końca. To jest po prostu nieskończone – tak jak
udostępnione nam Jego przebaczenie!
Ten proroczy Psalm, który wskazywał na pierwszy czas oczekiwania Chrystusa, pokazuje, że Bóg już dużo wcześniej
zaplanował dla ciebie możliwość odpoczynku w zapłacie Jezusa i dzielenia relacji z Nim na długo przed przybyciem Jego
Syna na ziemię.
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W ZWIĄZKU Z PYTANIEM O TWOJE
WIECZNE PRZEZNACZENIE, KTÓRE
TERAZ ZOSTAŁO PORUSZONE,
SPÓJRZMY MOŻE NA WIĘCEJ
BIBLIJNYCH PROROCTW, KTÓRE MAJĄ
SIĘ SPEŁNIĆ W CZASACH
OSTATECZNYCH I CZEGO POWINIENEŚ
WYPATRYWAĆ…

WIEDZA JEST MOCĄ.
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TRUDNE RELACJE MIĘDZYNARODOWE: „Jezus
powiedział, że cały świat będzie miał coraz więcej problemów:
„Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie,
nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw
królestwu...” (Mateusza 24:6-7)

WZROST KATASTROF NATURALNYCH: „…Będzie
głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest
dopiero początkiem boleści.” (Mateusza 24:7-8)
Rzymian 8:22-24 „Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i
wzdycha w bólach rodzenia.”
Zwiększona częstotliwość trzęsień ziemi, tsunami, pożarów, suszy,
dziwnej pogody/dziwnych burz (powodzie, ekstremalne zimno, straszliwe
burze gradowe, tornada itd.)

BEZGOTÓWKOWE SPOŁECZEŃSTWO: Początki i
rozwój w tym kierunku, które utorują drogę do akceptacji znaku bestii.
(1) Bank/płatność kartą bankomatową z podpisem/PIN
(osobisty numer identyfikacyjny)
(2) Bezdotykowy paywave/paypass, portfel mobilny i płatność
internetowa, płatności biometryczne „Apple Pay”/”Selfie Pay”,
kryptowaluta (elektroniczna/cyfrowa gotówka), Społeczny System
Oceny Kredytowej (Chiny),
(3) RFID implant mikroczipowy: Prekursor znaku bestii (666) jest
już dziś w użyciu. Mikroczip jest umieszczany w dłoni; jest to NFC typ
2 NTAG216. Proszę zauważ, że: 6x 6 x 6 = 216

WZROST WIEDZY I TECHNOLOGII:
Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów
ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza»
(Daniela 12:4)

WZROST ZŁA I BEZPRAWIA: A wiedz o tym, że w dniach
ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi,
wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni,
niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani,
bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący
bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale
wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.” (2 Tymoteusza 3:1-5)
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ŚWIATOWA RELIGIA: Pierwszy krok do tego, aby wielu pokłoniło się
Antychrystowi jako bogu? Formalnie zjednoczone wszystkie religie przeciwko
idei, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Stwórcy.
Jak? Zobacz: World Alliance of Religions’ Peace – polityczni liderzy świata
podpisali Umowe o zaproponowaniu uchwalenia prawa międzynarodowego
dla zaprzestania wojen i pokoju na świecie. Przywódcy religijni obiecali stać
się jednym zgodnie z „naukami Boga” za pośrednictwem biur WARP i przyczynić
się do pracy na rzecz pokoju. Podpisali Światowy Pokój i Porozumienie Światowego
Przymierza Religii.

POTENCJALNY KANDYDAT NA
FAŁSZYWEGO PROROKA:
Papież Franciszek otwarcie promuje światową religię i
Nowy Porządek Świata.
Publicznie zlekceważył Boga i zdradził jego własną wyznawaną
przez niego wiarę chrześcijańską oraz swój zawód poprzez
głoszenie takich rzeczy jak:
•
śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu była porażką,
•
Jezus grzeszył i potrzebował przebaczenia,
•
Bóg uczynił świat poprzez ewolucję,
•
ateiści potrzebują tylko być dobrymi, aby dostać się do
nieba.
Chodzi o to, czy wierzysz w wiarę chrześcijańską czy nie wierzysz - rozpoznaj
nielojalnego, niegodnego zaufania węża o rozdwojonym języku, kiedy go
zobaczysz. Nie przywiązuj żadnej wagi do jego słów. Nie ma żadnego honoru ani
wiarygodności. Nawet jego właśni duchowni zaapelowali o jego rezygnację. Jeśli
on rzeczywiście będzie odgrywał zasadniczą rolę podczas ucisku, zatkaj swoje
uszy i bierz nogi za pas!

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – JEDEN ŚWIATOWY
GLOBALNY RZĄD POD ANTYCHRYSTEM:
Biblia prorokuje, że Antychryst będzie docelowo rządził światowym rządem
przez 3 i pół roku tuż przed drugim przyjściem Jezusa w celu ustanowienia
Jego własnego światowego rządu. Kontrola nadchodzącego rządu czasów
ostatecznych będzie skonsolidowana w totalitarnych dłoniach Antychrysta.
Smok, którym jest diabeł, daje temu światowemu systemowi rządowemu
swoją siedzibę, władzę i wielki autorytet (Objawienia 13:2). Wszyscy będą
odczuwać opresję tej struktury światowego rządu, ponieważ będzie
zainspirowany satanistycznie. Objawienia 13:7 wskazuje, że władza będzie dana
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Antychrystowi nad „każdym szczepem, ludem, językiem i narodem”. Werset 3
mówi: „I cała ziemia poszła za bestią”. Daniela 7:23 również mówi o systemie
światowego rządu władanego przez Antychrysta: "Czwarta bestia - to czwarte
królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono
całą ziemię, podepce ją i zetrze”. To proroctwo więc mówi, że ten światowy rząd
będzie władał światem do drugiego przyjścia (Jezusa - przyp. tłumacza).
Słowo “globalizacja” oznacza dokładnie to, co mówi. Jest to proces
przechodzenia świata do globalnego rządu. Komisja Globalnego Rządu,
stworzona przez organizację Narodów Zjednoczonych, wydała raport: Nasze
Globalne Sąsiedztwo, który potwierdza światowy sąd, globalne podatki i globalne
siły policyjne. The U.S. State Department Publication 7277 określa jedne
światowe siły policyjne pod rządami Narodów Zjednoczonych. Kiedy słyszymy o
prawie międzynarodowym odnosi się ono do praw rządu międzynarodowego.
Kiedy słyszymy o światowym sądzie, odnosi się on do systemu sądowego, który
został stworzony do wyegzekwowania praw światowego systemu rządowego.
Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia –
wszystkie z tych potężnych instytucji światowych są dokładnie tym, czym one
mówią, że są. Są one wszystkie składnikami rządu jednego świata, rządu
światowego wyprorokowanego dla czasów ostatecznych 2 tysiące lat temu.
Pytanie brzmi: Kto będzie Antychrystem? On będzie tym, który zatwierdzi,
rozszerzy i uczyni wspanialszym 7-letni traktat pokojowy z Izraelem… oto
kto (Daniela 9:27*).
*Proszę zauważyć, że w proroczych terminach 1 dzień równa się 1 rokowi.

EZECHIELA (TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA?)
WOJNA:
W księdze Ezechiela, w rozdziałach 38-39, wyprorokowano wojnę, która
będzie miała miejsce, gdy koalicja narodów Środkowo-Wschodnich
zaatakuje Izrael na jego północnych granicach. To przymierze narodów
jest już dziś utworzone. Tu są wszystkie z narodów wymienione z ich
współczesnej i starożytnej hebrajskiej nazwy prosto z 38-go rozdziału Ezechiela:
[1] Rosja (Magog) [2] Turcja (została podzielona na cztery części tworząc Azję
Mniejszą: Meszek, Tubal, Gomer & Togarma) [3] Afganistan, Pakistan & Iran
(Persja) [4] Sudan, Etiopia & Somalia (Kuszyci) [5] Libia (Libijczycy).
Daniela 11:40-45 również wspomina: Syrię („króla północy”) i Egipt („króla
południa”); Psalm 83:6-7 wspomina: Arabię Saudyjską (Izmaelitów) i Liban (Tyr).
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Pomimo tego potężnego sojuszu (z których wiele dotyczy wspólnej bankowości,
infrastruktury i wojska), Izrael nie zostanie zniszczony (Zachariasza 12).

22 listopada 2017: przywódzcy Rosji, Iranu i Turcji
w Soczi (Rosja)

ZNISZCZENIE DAMASZKU:
Jak dotąd około 75% Damaszku (Syria) jest już w ruinie. W 17 rozdziale
księgi Izajasza Biblia przepowiada, że to miasto będzie zrównane z
ziemią; unicestwione i całkowicie niezamieszkane.

Izajasza 17:1-2 Proroctwo przeciwko Damaszkowi:
„Oto Damaszek przestanie być miastem,
stanie się stosem gruzów.
Na zawsze opuszczone jego miasta
będą pastwiskiem dla trzód, które się [tam] pokładą,
i nikt ich nie spłoszy…”
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POTENCJALNE GŁÓWNE
ZWIEDZENIA CZASÓW
OSTATECZNYCH NA HORYZONCIE:
Gdy kościół pójdzie w górę, „kosmici” zejdą na dół.
Możliwe, że będą siebie nazywać przodkami ludzkiej
rasy? Tak czy inaczej będą oni kłamcami, ponieważ oni
będą zakamuflowanymi upadłymi aniołami (demonami).
Biblia ostrzega, że szatan jest ojcem kłamstwa (Jana 8:44). 2 Koryntian 11:14
mówi: „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości”.
Szatan UDAJE, że jest dobry, aby jego kłamstwa i sztuczki były wiarygodne
i wyglądały właściwie. On zrobi WSZYSTKO, abyś nigdy nie szukał
Jezusa.
Idea inwazji kosmitów/nie z tego świata nie jest tak naciągnięta, jak
można sobie wyobrazić. Czy wiedziałeś o tym, że watykańscy
astronomowie szukają istot pozaziemskich i używają LUCIFER’a, aby to
robić? LUCIFER jest akronimem dla „Large Binocular Telescope Nearinfrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic
Research” (Duży teleskop lornetkowy narzędzie bliskiej podczerwieni z
kamerą i integralną jednostką polową do badań pozagalaktycznych).
Ten instrument jest podłączony do Large Binocular Telescope (LBT)
(wielkiego teleskopu dwuokularowego) na uniwersytecie Arizony,
umiejscowionym na Górze Graham w południowo-wschodniej Arizonie. Należący
do Watykanu Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) (Watykański
teleskop zaawansowanej technologii) jest tuż obok. Zarówno VATT jak i LBT
LUCIFER są używane do szukania obcego wybawiciela.
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Obserwatorium dużego teleskopu dwuokularowego na Mt. Graham
Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. (Mateusza
24:4)
Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary,
skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to]
przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. (1
Tymoteusza 4:1-2)
Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze,
błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. (2 Tymoteusza 3:13)
„Ci fałszywi apostołowie to
podstępni działacze, udający
apostołów Chrystusa. I nic
dziwnego. Sam bowiem szatan
podaje się za anioła światłości.
Nic przeto wielkiego, że i jego
słudzy podszywają się pod
sprawiedliwość. Ale skończą
według swoich uczynków.” (2
Koryntian 11:13-15)

VATT widziany z balkonu pobliskiego LBT
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Wszystko, co do tej pory studiowaliśmy o przyszłych
wydarzeniach na świecie, pochodzi bezpośrednio z Biblii. 2
Tymoteusza 3:16 mówi, że „Wszelkie Pismo od Boga
natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do
przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w
sprawiedliwości…”. Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym.
Bóg ma bardzo wysoką opinię o Swoim Słowie. Doskonale je zainspirował i
zabrania komukolwiek zanieczyścić je przez dodanie lub odjęcie czegoś: „Nic nie
dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując
nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.” (Powtórzonego Prawa
4:2); (Objawienia 22:18-19). Bóg wiele uczynił, aby upewnić się, że każdy
mężczyzna, kobieta i dziecko, które czyta Biblię, czyta prawdę. Jego Słowo dla
nas jest starożytne, ale mające zastosowanie dzisiaj i jest postępującym
objawieniem o Nim samym i Jego woli, pisane przez wiele, wiele lat. Jestem
przekonana, że gdy zobaczycie, że te przepowiedziane w Biblii wydarzenia
dochodzą do skutku, rozpoznacie, że Biblia jest prawdziwa (jeśli pochwycenie
jeszcze was nie przekonało).
Kiedy szok trochę ucichnie, mogę sobie wyobrazić, że przywódcy świata i media
Najnowsze wiadomości
będą próbować przekonać wszystkich pozostawionych, że to
zniknięcie nie wydarzyło się tylko chrześcijanom. Patrz
uważnie: zobacz wiele pustych kościołów; zobacz czy
celebryci, którzy wyznawali wiarę chrześcijańską, też
zniknęli. Zdaj sobie sprawę, że jeśli świat miałby uznać
pochwycenie, wtedy wszystko, czego
chrześcijanie nauczali o Jezusie Chrystusie,
który powstał z martwych, jest Synem Bożym, Zbawicielem,
Mesjaszem, Księciem Pokoju, Panem Panów i Królem Królów i
wszystko, co sam Jezus głosił i nauczał, musi być prawdą. A jeśli
wszystko z tego jest prawdą, wtedy jedyną logiczną odpowiedzią
byłoby padnięcie na kolana przed Bogiem w przyznaniu się do winy
i pokucie i całkowitym poddaniu się każdemu słowu Bożemu (jak
zostało to objawione w Biblii). A jeśli Jezus jest dziś żywy – tam w
górze w niebie – wtedy demony i aniołowie też musiałyby być
prawdziwe, ponieważ o nich też napisano w Biblii.
Czy wiedziałeś, że demony, tak jak aniołowie, wierzą w Jedynego
Boga? Demony i aniołowie były w pobliżu, gdy Jezus stworzył niebiosa i ziemię.
One widziały Go na własne oczy i znają prawdę. Chodzi o to, że one nie chcą,
abyś ty wiedział… co one wiedzą: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz
- lecz także i złe duchy wierzą i drżą.” (Jakuba 2:19). One nie chcą, abyś badał i
poznał zbawczą moc Króla Jezusa. Rozejrzyj się i zobacz, że Boże Słowo spełnia
się przed twoimi własnymi oczyma. Bóg JEST dobrym facetem a szatan JEST
złym facetem. Nie zadawaj sie z szatanem i jego kłamstwami. ON JEST
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NAJGORSZY; największy światowy terrorysta. On jest tym, który rozkoszuje się
cierpieniem i śmiercią ludzkich istot. W miarę zbliżania się czasu powrotu Jezusa
i ustanowienia Królestwa Bożego, szatan będzie się stawał coraz bardziej
wściekły na człowieczeństwo a szczególnie tych, którzy starają się być
posłusznymi Bogu (Objawienia 12:12). Gdy spytano Jezusa o znaki Jego
drugiego „przyjścia i końca świata” (Mateusza 24:3), Jezus powiedział, że będzie
wiele fałszywych religijnych nauczycieli (wersety 4-5,11). Ci nauczyciele będą
szczególnie przekonujący. Nie tylko sami będą zwiedzeni i ich oszukane nauki,
ale oni również będą mieć ponadnaturalne moce, aby pokazywać: „wielkie znaki i
cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych (wiernych Bogu)”
(werset 24). Biblia mówi nam dlaczego ci fałszywi nauczyciele odniosą taki
sukces. Oni będą mieć ponadnaturalną pomoc. Gdy obecny wiek będzie dobiegał
końca, Biblia mówi, że Antychryst będzie „nikczemnikiem”, który przychodzi, aby
zwieść ludzi. Jego praca będzie „z całą mocą, wśród znaków i fałszywych
cudów*, [działanie] z wszelkim zwodzeniem”
(2 Tesaloniczan 2:9-10).
Nie pozwól grozie ucisku wpłynąć na ciebie, aby
podążać za Antychrystem. „Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.
Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle” (Mateusza 10:28). Szatan i jego
demony są u władzy. Bóg zna przyszłość i napisał
o tym, aby ci pomóc.

Ten czas obecny na ziemi jest kulminacją wielkiej bitwy
pomiędzy szatanem i Bogiem o dusze istot ludzkich, która toczy
się od momentu stworzenia.

Uff!
Wiem, że to dużo. Zatrzymajmy się na chwilę i po prostu odłóżmy to wszystko na
bok, tylko na chwilę.
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Pomyśl o mnie, poświęciłam swój czas, aby złożyć tę broszurę zanim to wszystko
się wydarzyło. Czy byłam twoją koleżanką? Może nauczycielem? Lub może
przyjacielem przyjaciela? Gdybyś mnie znał w jakiś sposób może wiedziałbyś, że
jestem chrześcijanką. Dlaczego miałabym to zrobić, może dlatego, że
wiedziałam, że to się wydarzy?
Jeśli ja i miliony innych zostaliśmy zabrani przez kosmitów (lub jakikolwiek rodzaj
wyjaśnienia został użyty), wtedy ty nie czytałbyś tego teraz. Po prostu bym
odeszła… Żadnej broszury – żadnej wiadomości – żadnego ostrzeżenia o
nadchodzących rzeczach.
Czy jest jakaś możliwość, że Żywy Bóg przemówił do mnie o napisaniu tej
broszury dla ciebie? On położył ten ciężar dotyczący ciebie (aby zobaczyć cię
zbawionym), na moim sercu. Nie walczyłam ponieważ na mnie też spoczywa twój
ciężar, abyś poznał Jezusa, naszego Stwórcę, Zbawiciela i Króla.

Figure
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JEZUS
To jest moja szczera nadzieja, że weźmiesz każde
słowo z tej broszury do serca dla swojego
prawdziwego dobra. Byłam z tobą szczera: „Czy
dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem
wam prawdę?” (Galacjan 4:16). Mam nadzieję, że
nie! Boże Słowo przynosi nam wszystkim życie:
“…Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i
zachowują je.” (Łukasza 11:28).

Pamiętaj te rzeczy, na które zwróciłam ci uwagę:
wydarzenia będące drogowskazami, aby pomóc ci
uwierzyć w Jezusa i Jego Słowo. Twoje wieczne
przeznaczenie zależy od tego.
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On zmarwychwstał

UCZCIWE
OSTRZEŻENIE:
Biblia mówi o tych, którzy śmieją się z
rzeczy dotyczących Jezusa.
2 Piotra 3:3-4
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach
szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według
własnych żądz i będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego
przyjścia?”

Ale kiedy Jezus naprawdę wróci, On
nawet się nie spoci, gdy pokona
Antychrysta.
2 Tesaloniczan 2:8
Wówczas ukaże się Niegodziwiec (Antychryst), którego
Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci
[samym] objawieniem swego przyjścia.

Zapytaj się sam siebie…
Czy jesteś szydercą?
Lub czy jesteś po zwycięskiej stronie?
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Piekło nigdy nie miało być
miejscem dla ludzi, aby tam
poszli: Wtedy odezwie się i do
tych po lewej stronie: "Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w
ogień wieczny, przygotowany
diabłu i jego aniołom!”
(Mateusza 25:41)

Nie daj się więc ściągnąć przez kłamstwa.

Zamiast tego wybierz ŻYCIE.
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Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich.
Jana 15:13

Jezus zrobił to dla ciebie na krzyżu.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
2 Koryntian 5:20
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