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PRZYWRÓCENIE WŁADZY BESTII

„Żyjemy w godzinie rzeczywistości, tworzenia lub przywracania władzy bestii z przeszłości w teraźniejszość!” W Ap. 13:1, „Jan  
widział bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów z 10 koronami. To pokazuje 6 królestw z przeszłości i jedno obecnie  
utworzone królestwo (7-ma głowa antychryst),  a nowy element 10 ukoronowanych rogów oznacza 10 króli,  którzy na końcu 
przyłączyli się do systemu antychrysta! To wskazuje na ulepszone królestwa Zachodniej i Wschodniej Europy, a także na Rosję,  
która jest wliczona w tą formację”. „Werset 2, daje symbole niektórych z tych różnych królestw”. – A smok (szatan) dał mu swoją 
moc i ustanowił go w jego pozycję! – „W wersecie 3, jedna z jego głów była śmiertelnie zraniona, następnie jego śmiertelna rana 
została uleczona, a cały świat powiódł za bestią! Często proroctwo ma skomplikowane znaczenie. Może to być zaliczone, jako  
duchowe zranienie z przeszłości w historii, lecz „bez wątpienia”,  jest to fizyczna rana mająca miejsce w naszej erze! (wieku!)” To  
jest 7-ma głowa, która jest zraniona, tak by mogła zrobić drogę dla  „8-mej głowy” w  jej ostatecznej formie, bestia (Ap. 17:10-11),  
lecz jest to ciągle z 7-mej głowy! Prawdopodobnie jest on zraniony i powstaje ponownie w „ostatecznej ohydnej formie”, ponieważ 
Ap.  13:5  objawia,  że  jest  mu  dane  „tylko  42  miesiące”,  by  kontynuować  po  tym  ujawnieniu,  to  z  całą  pewnością  dotyczy  
teraźniejszości! – „To pokazuje, że ta zmiana zaczyna się w „środku” jego 7 letniego okresu!  Jest to wtedy, gdy jego prawdziwa 
okrutna i diabelska tożsamość jest zdemaskowana, po czym rozpoczyna swoje srogie rządy w czasie ostatnich 3 ½ lat!  
Oblubienica została już pobrana! (Ap. 12:5) Jego nienawiść jest teraz przeciwko świętym z Ucisku i Żydom, werset 7”.  – „Tak  jak  
sobie przypominasz będzie to jak ta klasyczna opowieść, on (antychryst) pojawi się jak Dr. Jakyll, pięknie mówiący „dobroczyńca i  
obrońca pokoju”, a okaże się  jak Mr. Hyde, „okrutny niszczyciel”! Mimo, że jest tą samą osobą, zmiana osobowości nastąpi po  
zranieniu i duch bestii z otchłani wejdzie w niego!” (Ap. 17:8)

„Także w Ap. 13:11, pokazuje wychodzącą z ziemi inną bestię z dwoma rogami, jak baranek, i mówił jak smok! To są wszystkie 
bogate nierządne religie, martwy związek Protestancki, duch Laodycejski, itd.” Ap. 3:14, 18, „Przyłączył się do Kościoła i 
do władz Państwa! Ap.13:12, objawia, że miał taką moc, jak pierwsza bestia, sprawiając, że świat czcił pierwszą bestię, której 
śmiertelna rana została uleczona! Te dwie bestie razem będą posiadały moc, by żaden człowiek, nie mógł pracować, kupować czy  
sprzedawać bez znaku. Będą mieli absolutną kontrolę nad kupiectwem i światowym handlem!”

„Niektóre  z  kontroli,  które  dzisiaj  widzimy są  zapowiedzią  surowych zamierzeń w przyszłości!  System antychrysta  będzie 
kontrolował  wodę,  żywność  i  transport.  Oczywiście  wszystkie  te  kontrole  doprowadzą  do  zaplanowanej  pułapki,  całkowitej  
kontroli rządu nad światową gospodarką i utratę wszelkiej ekonomicznej i politycznej wolności! To,  powyższe przedstawia tylko  
część,  on będzie również korzystać z innych planów!” – „Ten nadchodzący system już zmienił czasy, pory odpoczynku i prawa 
tak, jak powiedział Daniel w Dan. 7:25!” Także w Ap. 18:3,12-15 pokazuje wielką działalność handlową, system antychrysta 
(pierwsza  bestia)  jest  w stanie  to  wprowadzić!  Jest  to  rzymski  książę  i  system  Babilonu  mający  światową  kontrolę,  cześć  i  
dominację!” „Człowiek o surowym obliczu jest zdolny zaprowadzić dobrobyt! (Dan. 8:25) – „Jest bardzo możliwe, że tak się stanie.  
Z tego, co wygląda na światową  depresję (kryzys), nagle nastanie dobrobyt przez system antychrysta. Lecz w krótkim czasie  
towarzyszyć temu będzie numer lub znak. On będzie nazwany człowiekiem godziny!” – „Wybrani prawdopodobnie będą mogli 
mieć krótkie spojrzenie, na jego przygotowania, zanim nastanie nieludzka zmiana w ostateczną formę bestii!”

PROROCZE WYDARZENIA I WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTWA -  „Wielkie kryzysy mają miejsce jeden po drugim!” –  Zaczyna 
się coraz więcej głodów na całym świecie. – Stany Zjednoczone ostrzegały, że kryzys żywności może być następny w przyszłości! –  
Światowy  handel  i  Babilon  połączą  się  i  wypracują  światowy  rynek.  (Ap.  18)  Narody  przyłączą  się  do  bałwochwalstwa.  –  
„Fluktuacja  (chwianie  się)  pieniędzy  i  problemy  są  na  całym  świecie!”  –  Kryzys  energetyczny  dotknie  nas  w  nowych 
wydarzeniach. To przypomina nam o symbolice w Ap. 12:5, wybrani są gotowi, by połączyć się i być na jednej linii z posługą 
Capstone!”  „Ziemia przejdzie  przez wiele intensywnych zmian.  Niebiosa i  morza będą w to włączone i  pojawią się również  
trzęsienia ziemi!”  – „Biblia często mówi o słońcu i  księżycu,  a  naukowcy podają do wiadomości,  że słońce przechodzi  przez  
słoneczne  cykle.  Aktywność  słoneczna  ma wpływ na  ziemię.  Występują   one co 11 lat.  Mogą one być  intensywne”.  Wraz ze 
wszystkimi problemami świata, pojawi się „człowiek grzechu” i jego plany! „Także Pan Jezus pojawi się Swojej oblubienicy z 
Jego ostatecznymi planami teraz!”

Wasz Przyjaciel,
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