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PROROCZE ZNAKI! – CZĘŚĆ 1„Świat  wchodzi  w przerażający,  niesamowity i  ważny okres.  Prorocze Zwoje  ostrzegły i  przepowiedziały wiele  wydarzeń,  które wydarzyły się  w naszym czasie!  –  Również wiele  z  Biblijnych proroctw mają swoje miejsce!”  –  „Z wyjątkiem ostatniego wylania,  wiadomość  żniw  i  pobranie,  większość  z  Biblijnych  proroctw  pozostanie  i  będą  miały  miejsce  w  czasie  Wielkiego  Ucisku!  –  To 

pokazuje  ci  jak  bliskie  jest  przyjście  Jezusa!”  –  „Z  całą  pewnością  widać,  że  scena  jest  przygotowana  na  pojawienie  się  
charyzmatycznego przywódcy, Wielkiego Ucisku i Bitwy Armagedon! – Nie zapomnijmy także, że wkrótce pojawi się czarujący fałszywy  prorok!”  (Ap.  13:11-15)  –  „Czas  przyniesie  niesamowitą  i  czarującą  erę!  –  Magiczny  przywódca  fałszywych  znaków ostatecznie pojawi się, przemawiając do Izraela o wielkich planach i przymierzu!”„Za chwilę opowiem o wizji dotyczącej rózgi (pręta) Pana i czterech żywiołów, lecz najpierw przypomnijmy sobie pewne powszechne  znaki,  które  są  często  przeoczane,  lecz  posiadają  istotne  prorocze  znaczenie!”  –  Religijne  znaki:  „Ostrzeżenie  przed  oszustami  i kłamstwem. (II Tym. 3:13) – Innym znakiem jest odstępstwo! (II Tes. 2:3) – Znak szyderców Drugiego Przyjścia, którzy nie zniosą głosu  zdrowej nauki! (II Piotr 3:3) – Przybierają formę pobożności, lecz są Laodycejczykami, będą oni wypluci!” (Ap. 3:14-19) – „Według  proroctwa kościoły te złączą się w ogromny światowy kościół, poszukujący silnego człowieka... Znajdą swoją odpowiedź w nadejściu Antychrysta,  który  z  początku  będzie  posiadał  cechy  przypominające  baranka,  lecz  później  mówi  jak  smok  w  mistrzowskim  oszustwie!” (Ap. rozdz. 13 – II Tes. 2:4)

Międzynarodowe  znaki:  „Widzimy  przygotowania  do  wojny  i  pogłoski  o  wojnie!”  (Joel  4:9-10)  –  „Narody  są  w 
niebezpieczeństwie i rozterkach! (Łukasz 21:25) – Recesje,  kryzysy,  proroctwo dobrobytu i  końcowe upadki!” (Ap. 6:5-8) „Biblia daje  znaki nauki i wynalazków blisko końca czasu. Dn.12:4, wzrost wiedzy i podróży. Tysiące lat wcześniej: znak o radiu. Ekl. 10:20 – Hi. 38: 34-35 – Znak o telewizji satelitarnej, Ap. 11:9. – Znak o samochodach, Nah. 2:4-5 ... wydaje się, jak gdyby pochodnie poruszały się tak szybko, jak błyskawice!” – „To miał być znak tuż przed pojawieniem się Pana! – Ostatnie, auta będą miały formę jajka,  bądź będą na kształt łzy! – Wiele z nich będzie miało przezroczyste dachy, w końcu będą prowadzone przez komputerowy radar w  kontrolowanym systemie drogowym!”

Znak o samolotach: (Iz. 31:5 – Iz. 60:8 – Nah. 2:10) mówi o nowoczesnych tamach, kanałach i  kołyszących mostach! – wers. 10 daje nam znak końca, w gromadzeniu złota w podziemnych kryptach przez narody! Nowy Jork, Rzym, Szwajcaria oraz Środkowy Wschód!  (Dan. 11:38-39, 43) – Wiemy, że w Nah. rozdz. 2, jest mowa o przeszłości, lecz także ukazuje przyszłość. ...  wers. 6 mówi, że pałac  zostanie rozpuszczony za pomocą wiązki promieni z broni energetycznej lub atomowej! – Zauważcie wers. 8 i 9, nikt nie patrzy do tyłu – (promieniowanie)  puste  i  opuszczone;  porównaj  z  Ap.  18:8-10 –  Łukasz  17:29-31”.  –  „Nah.  3:2-3  objawia skaczące rydwany 
(współczesne czołgi), połyskliwy miecz i błyszcząca włócznia, co zabija rzesze, to laser i energia broni rakietowej! ... Zauważ,  
jeden jeździec sprawił śmierć tych wszystkich ludzi! To są nowoczesne działania zbrojne! – Także wers. 4 objawia nierządnicę pełną wdzięku, tę samą co w Ap. 17:5 ... i wers. 16 zgadzający się z Nah. 3:15, strawienie jej przez ogień!”„W tych proroczych ‘znakach wynalazków’ wyszczególnimy parę istotnych spraw. Amos 9:2-3, mówi, pomimo, że kopią głęboko w ziemi, by uciec od wojny atomowej, on ich przyprowadzi do góry!” – Mi. 7: 16-17, „daje najbardziej szczegółowy wizjon o tym ... Z tego co widzą, położą ręce na swe usta, niesamowita ognista jasność; eksplozja ich ogłuszy! – Przerażeni będą pełzać po ziemi, jak węże! –  Upał spowoduje, że wyjdą z dziur (schronów bombowych), tak jak robaki z ziemi! – Mówione jest, że w Chinach, w ich większych  miastach  przez  lata  przygotowali  oni  podziemne  schrony,  na  wielką  kataklizmową  wojnę  (Armagedon)!”  –  Amos  9:2  „mówi,  że sprowadzi ich na dół z ich platform z nieba (schrony kosmiczne)!” – „Gniazda pośród gwiazd” tak,  jak opisano w Abd. 1:4,  są to  orbitalne platformy!” ... Amos 9:3 kontynuuje, „Pomimo, że chowają się z pola widzenia na dno mórz, nie mogą uciec od Pana! – 
Pośle On węże,  by ich ukąsiły,  nowoczesne pociski do poszukiwań łodzi  podwodnych,  bomb głębinowych,  itd.”  –  „Istotnie antychryst  będzie  jeszcze  żywy  na  koniec  Armagedonu  (Ap.19:19-21),  będzie  on  musiał  być  chroniony  i  osłonięty  przed promieniowaniem dzięki ‘pewnym nowym wynalazkom’ lub będzie ukryty w jeden z trzech sposobów, który opisaliśmy, do czasu wyjścia na bitwę Pana! (1) w podziemiu. (2) w przestrzeni kosmicznej lub (3) w nowoczesnej nuklearnej łodzi podwodnej na dnie Morza Śródziemnego lub innych mórz – z atomowymi pociskami, które on będzie mógł wystrzelić na wszystkie narody w dowolnym czasie i nadal będzie w ukryciu! – Lecz wielkie trzęsienia od Jezusa mogą być przyczyną do jego wzniesienia się!” ...  Hi. 40, „objawia 
nam super nuklearną łódź podwodną!” – Hi. 40:25, „mówi o Lewiatanie, symbolicznym słowie opisującym Szatana i antychrysta!” – wers.  28,  „mówi  o  przymierzu!”  –   Hi.  41:6,  „pokazuje  drzwi  wejściowe!”  –  wers.7,  „jest  on  uszczelniony,  więc  woda  się  nie  przedostanie!” (Przeczytaj wersety 8-9) – wers. 10, „ukazuje nowoczesne światła!” – wers. 11-13, „mówi o wystrzelonych pociskach atomowych!” – wers. 15, „mówi o nowym materiale lub żelazie połączonym razem!” – wers. 16 „jego serce, jak ‘kamień’, będzie uranem, plutonem – napęd atomowy!” – „Kiedy powstanie z mórz, oczyści statek!” (wers. 17) – wers. 23, „kiedy wypłynie lub zanurzy się, 
ugotuje morza, jak wodę w garnku! Uczyni on morza jak naczynie z tłustą cieczą, co oznacza paliwo lub ścieki wypływające ze 
statku! – Pozostawi on ślad, gdy będzie się poruszał ...  pianę wzdłuż wody!” - wers.  26 (angielska wersja King James),  „dzięki radarowi i peryskopowi, wszystkie wysokie rzeczy w powietrzu będą dostrzeżone!” ... A ostatnia część wersetu mówi, „jest on królem (antychryst) nad wszystkimi dumnymi dziećmi!” – W Iz. 27:1, „objawia, że Pan zniszczy Lewiatana i smoka w morzu!” – Ap. 13: 1-5,  „mówi o nim wychodzącym z mórz i  o smoku!”  ...  „Oczywiście  będzie to drugie wypełnienie się  tego Pisma,  bestia,  morze,  itd.  –  ponieważ pierwszym wypełnieniem jest zjednoczenie się narodów! Może mieć również łódź, która wypuści latający statek, w którym będzie próbował uciec! – Lecz Pan go pochwyci!” (Iz. 66: 15-16) – „Wiemy, że Hiob opisał łódź podwodną, lecz czy będzie to wszystko miało miejsce na morzach, czy na niebie, on nie ucieknie!”
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