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NAJWYŻSZY BÓG I UPADŁY LUCYFER

„W tym liście specjalnym damy proroczy widok tego, jak Szatan planuje przejąć kontrolę nad światem! W pewnym czasie, chciał 
być panem Wszechświata, lecz Pan zmienił to wszystko i będzie on mógł rządzić tylko człowiekiem, przez krótki okres na ziemi w 
antychryście!” – „Lecz najpierw, ujawnimy wzniosłą pozycję Najwyższego Boga!” – Iz. 6:1, „Widziałem również Pana zasiadającego 
na tronie,  wysokim i  wyniosłym, a tren Jego szaty wypełniał świątynię!”- „Pan zastępów ma całkowitą kontrolę i  zawsze tak 
będzie! Wymienimy tutaj,  o czym Szatan myślał, by zrobić w niebie,  lecz nie zrobił,  będzie natomiast próbował dokonać tych 
rzeczy na ziemi!”

Iz. 14:12-15, „Jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody! – 
Tyś, bowiem powiedział w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, wywyższę swój tron ponad Boże gwiazdy: będę zasiadać na  
Górze Obrad, na krańcach północy: wstąpię na szczyty chmur: będę taki, jak Najwyższy! Jednak, będziesz sprowadzony  
na dół do piekieł, na dno otchłani!” – „W tych wersetach Pan objawia nam, dawny upadek Lucyfera i jego przyszłą pozycję!”

„Strategią Szatana jest wyczerpać i osłabić państwa, oraz założyć swoje własne imperium! Był on pierwotnym rewolucyjnym  
buntownikiem i dokładnie w ten sposób czyni również to, pośród narodów i dziś; a w odpowiednim czasie przejmie kontrolę!” –  
„Pracuje on nad tym, aby mieć kontrole nad ekonomią, energią i żywnością! Z początku przekona ludzi (wydaje się to dla nich 
dobrze), w ten sam sposób, w jaki przekonał niektórych aniołów w niebie! – Lecz nie wyjdzie w sposób, w jaki to ludzie sobie 
wyobrażali!  Ponieważ  jego  planem,  jaki  był,  jest  zrobienie  z  rasy  ludzkiej  żywych  trupów!  –  Gdyż  jego  przyjście  będzie  z  
olśniewającymi dziwnymi znakami,  idąc wreszcie do najniższego z wudu!” – „Będzie działał  w różnych dziedzinach,  robiąc z 
człowieka super człowieka, by wykonywał jego czyny! – Możemy tu dodać, że na początku nazywał się Lucyfer, potem z czasem  
został nazwany Szatanem!”

„Czytamy w Piśmie,  że  była  wojna  w niebie!  I  gdzieś w niedalekiej  przyszłości  zostanie  on zrzucony niżej!”  –  Ap.  12:12, 
„Dlatego radujcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie! Biada mieszkańcom ziemi i morzu! Ponieważ zstąpił do 
was diabeł, pełen gniewu, gdyż wie, że mało ma czasu!” – „Pan objawia kolejny proroczy obraz, tego, jak ten człowiek grzechu 
będzie działał i  co przyjdzie do jego serca!”  Ez. 28:2, „Tak więc powiedział Pan Bóg; twoje serce stało się wyniosłe i ty 
powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na miejscu Boga, pośrodku mórz, ty jesteś człowiekiem, nie Bogiem,  choć 
serce swoje stawiasz jako serce Boże! – „Poniższe wersety przedstawiają jego podstępne sposoby, w zabezpieczeniu złota i 
wszystkich  rodzajów  bogactw!  Najwyraźniej  wszystkie  sprzęty  elektroniczne  i  komputery  są  w  jego  zasięgu,  dając  mu 
elektroniczną  wiedzę,  ponieważ  jest  on  „aniołem  światła”  –  to  zawiera  (ogień)  i  elektryczność!  Dzięki  tym  programom  i  
wynalazkom oznaczy on ziemię! Więcej o tym za chwilę!”

„W niedalekiej  przyszłości  Szatan powoła do władzy system światowego rządu i  wyznaczy własnego przywódcę nad tym!  
(Światowy dyktator zwany bestią.) Sam antychryst!” – „Pod jego panowaniem, będzie kierował on całą ziemią! Imperium zła, a  
każdy kto pozostanie będzie przymuszony, by czcić Szatana, jako najwyższego władcę (Boga Wszechświata) jednakże, będzie to  
fałszywy bóg!” – Widzimy wstrząsający niesamowity proroczy widok, który wkrótce będzie miał  miejsce,  dotycząc imperium 
Lucyfera na ziemi w Ap. 13:4-8, „I wychwalali oni smoka, który dał moc bestii: i czcili bestię, mówiąc, kto jest podobny do  
bestii?  Kto  jest  w  stanie  z  nią  walczyć?  Dano  jej  usta  mówiące  wielkie  rzeczy  i  bluźnierstwa;  i  dano  jej  możność  
przetrwania czterdziestu dwu miesięcy! – I wszyscy ci, którzy zamieszkują ziemię będą ją czcić, których imiona nie są  
zapisane w księdze życia zabitego Baranka od stworzenia świata!”  – „Wybranych nie będzie już do tego czasu!” (Łukasz 
17:34-36  –  Mat.  25:10-13)  –  „Mówiąc  o  jego  przyszłych  urządzeniach  czytamy  Ap.  13:13-18  dotyczące  wynalazków 
elektryczności,  laserów  i  siły  atomowej  i  wielu  innych  rożnych  cudów  przez  „wizerunek”  związany  z  elektroniczną  „magią” 
komputerów,  za  pomocą  których  oznakuje  on  ziemię,  pewnego  rodzaju  kodem  lub  numerem!”  –  „Będzie  on  czczony  jako 
prawdziwy bóg nauki,  robiąc  czarujące  cuda!”  (II  Tes.  2:4) Werset  9,  „Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie 
szatana! Z całą mocą i znakami oraz kłamliwymi cudami!” Wersety 10-12 ujawniają z wszelkim działaniem i z silnym  
złudzeniem! Lecz w wersecie 8 widzimy zniszczenie całego szatańskiego spisku i wszystko się skończyło! – „I  wtedy  
Niegodziwy stanie się widoczny, którego Pan zgładzi duchem swoich ust i zniszczy blaskiem Swego przyjścia!”  – „Jedno 
możemy wziąć pod uwagę, przemoc narodową zawsze poprzedzają osądy Boga! Przeczytaj Rdz. Rozdz. 6.” – „A w niedalekiej 
przyszłości, nastąpi elektryzujący atomowy ogień nad Armagedonem i zagłada bestii!”

„Rozważmy kilka opinii! Naukowcy atomowi przesunęli wskazówkę zegara zagłady bliżej do północy, gdzie czują, że nastąpi 
wojna  atomowa  na  Środkowym  Wschodzie  (Armagedon.)  „Lecz  wiemy  jedno,  że  wszystko  to  wydarzy  się  w  niedalekiej 
przyszłości, w wybranym przez Boga czasie! Czuwaj i módl się!

W Bożej obfitej miłości.
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