
OKO TELEWIZJI W POWIETRZU ― Antychryst będzie widział 
wszystko ― człowiek wymyślił satelity z kamerami telewizyjnymi, któ-
re będą mogły przeskanować powierzchnię ziemi w przeciągu kilku go-
dzin. To będzie wielkie utrudnienie dla tych, którzy będą chcieli uciec od 
znaku podczas Wielkiego Ucisku. (666 ― Ap. 13:13-18) W ciągu 24 go-
dzin będą oni w stanie zlokalizować każdą grupę ludzi, oraz każdy stra-
tegiczny punkt na świecie! Te wynalazki zaprojektowane dla naszego 
użytku, przejdą w ręce antychrysta kiedy dojdzie on do władzy! Z ocza-
mi telewizyjnych kamer obserwującymi każdy punkt na ziemi, nie bę-
dzie można znaleźć kryjówki! Bóg ukryje niektórych w czasie Wielkie-
go Ucisku (Ap. 12:6) (Dziecię zostało już pobrane Ap. 12:5) Również 
przy pomocy satelity telewizyjnej świat zobaczy zabitych Dwóch Świad-
ków! (Ap. 11:3-9) Teraz niepodważalny dowód na to, że Dwóch Świad-
ków to Mojżesz i Eliasz, Dwóch Proroków z (Ap.11:3) Prawie wszyscy 
proroccy pisarze zgadzają się, że Eliasz jest jednym ze świadków (Mal. 
4:5), ale nie wszyscy wskazują na Mojżesza. Część uważa, że tym dru-
gim jest Henoch. (Tutaj jest dowód, że to nie jest Henoch) W Hbr. (11:5) 
mówi, że Henoch został pobrany, aby nie ujrzał śmierci! Lecz „oboje” z 
Dwóch Świadków „umrą”! (zostało powiedziane, że Henoch nie umrze) 
Henoch należał do typu pierwszego owocu Oblubienicy, która nie zginie 
w czasie pobrania!! Bóg ukrył ciało Mojżesza i nikt nie mógł odnaleźć 
jego grobu. Dlaczego? Ponieważ Bóg miał dla niego pracę do wykonania 
w przyszłości (Pwt 34:6 ― Juda 1:9) Jezus mówi mi abym to tutaj napi-
sał: „Jego Dwóch Świadków pojawiło się z Nim na Górze Przeobraże-
nia. (Łk 9:30) Bóg wskrzesił ciało Mojżesza do przyszłej pracy! Dwóch 
Świadków umrze zabitych i są wskrzeszeni trzeciego dnia (Ap.11:11) 
Również Mojżesz był prorockim typem Chrystusa. Mojżesz umarł (znik-
nął), powstał i oni nigdy nie odnaleźli jego ciała!  (Pwt 34:6 ― Juda 1:9) 
Podobnie Żydzi nigdy nie odkryli co stało się z ciałem Jezusa! (Ono 
zniknęło) wskrzeszone przez Boga!
 
ŚWIATOWA REWOLUCJA ― Mówiliśmy o tym częściowo, ale 
nie ma co do tego wątpliwości i jestem ostrzeżony, że światowa rebelia 
przyjdzie w latach 70-tych ― Religijna, ekonomiczna (Grzech, rewolu-
cja i bunt) Całkowicie nowa koncepcja w prawie zostanie przedstawiona 
i zostanie przyjęta! To przyjdzie w formie ochrony! pokój! oraz wolność. 
Ten sam pokój będzie później zamieniony w bestię! (Ap. 13:18) Wszyst-
ko to wpadnie w ręce światowego i religijnego dyktatora. TO MÓWI 
PAN!

POJAWIENIE SIĘ SILNEGO CZŁOWIEKA ― Powstanie tak-
że w Rosji, który będzie w pokojowych stosunkach z Rzymem i USA. 
Czuję, że będzie widziany on przed, albo w okolicach 1973 roku ― ale 
nie powiedziano mi kiedy on zacznie swoje sprytne plany przywództwa. 
Później niespodziewanie zniszczy wiele z USA (atomem) OTO, JA TO 
NAPISAŁEM POWIEDZIAŁ PAN (Ap. 18:8-9) (zobacz zwój 21)

BÓG UFORMOWAŁ CZŁOWIEKA ― Zanim On umieścił go w 
Ogrodzie (Rdz. 2:8) ― piszę to, na wypadek gdyby ktoś spierał się o 
zwój 18 ― kiedy powiedziałem, że Bóg stworzył człowieka w innym 
miejscu, a następnie umieścił go w Ogrodzie, Jezus powiedział mi, abyś 
przeczytał co pokazano Dawidowi (Ps. 139:15-16) Kiedy w ukryciu po-
wstawałem (Adam), utkany w głębi ziemi i wszystkie (moje członki) 
były spisane w Twej księdze, kiedy żaden z nich jeszcze nie nastał! (prze-
czytaj to)

OKRYCIE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA ― ADAM I EWA ― 
Adam i Ewa (Rdz. 1:26, Psalm 104:2) byli okryci światłością (namasz-
czenie Boga!) Lecz kiedy Ewa posłuchała węża i namówiła również 
Adama, stracili oni swoją jaśniejącą okrywającą Chwałę na skutek grze-
chu! Również Kościół (ludzie), którzy posłuchają bestii z (Ap 13:18) na 
końcu, także stracą ich jasność (namaszczenie!) Prawdziwe słowo Jezu-
sa mówi, że On znajdzie ich nagich, ślepych i zawstydzonych! (Ap. 3:17) 
Zaraz po tym jak Adam i Ewa stracili świecące namaszczenie z powodu 
grzechu, okryli się liśćmi figowymi i ukryli się ze wstydu! Jezus mówi 
mi teraz, że Oblubienica okryje się jaśniejącym namaszczeniem (czyta-
jąc zwoje (wraz z Biblią, w Jego duchu), okrywający „olej” (namasz-
czenie), aby otrzymać życie przy pojawieniu się Chrystusa! (Heb. 1:9, 
Psalm 45:7(8) „Izajasz 60:1-2”!

STÓŁ MOCY I ŚMIERCI ― KONIEC! ― I zamierzam być szcze-
ry jak to tylko możliwe na ten temat. Było to podczas nocnego snu, i zo-
stałem porwany i nie wiem czy byłem tam faktycznie w ciele czy w du-
chu. Tak czy inaczej miałem moje zmysły, by być w stanie odnotować 
to co zobaczyłem (oprócz jednego wydarzenia, które muszę zachować). 
Patrzyłem w dół, na stół i zobaczyłem grupę ludzi (politycy i religij-
ni) określających przebieg całego świata. Ponieważ posiadali kontrolę 
nad wszelkimi bogactwami i nad ziemią. Wybrali oni jedną religię i je-
den  rząd dla wszystkich ludzi. Usłyszałem i dostałem to pismo w duchu 
(Ap. 17:11-12)

Mieli oni absolutną kontrolę nad handlem i wymianą towarów! Los 
świata był w ich rękach. Wszystko to przejdzie na ludzi z powodu przy-
jemności. Powiedzieli: „Zniszczymy wszystkich, którzy nie wierzą 
w pokój!” Dzięki temu ludzie będą mieli zaufanie. Ich plany były dla 
Wschodu i Zachodu (światowy handel) zjednoczenie się razem! Planu-
ją zwyczajnie wprowadzić znak lub numer, aby zobaczyć kto wierzy w 
pokój, a kto nie. Ten sprytny plan był szatański, używając religie, zmyli 
ich! AMEN! Pewnego dnia świat obudzi się kontrolowany przez tych lu-
dzi, obiecujących pokój i wolność, ale pojawią się tylko śmierć i piekło. 
(Ap. 13:15) ― Zobaczysz nagle jak Wybrani są pobrani w ręce Jezusa! 
Po tym wszystko będzie działo się szybko, a świat znajdzie się nagle w 
rękach antychrysta! Szybka praca. „Wiek jest skrócony”!

(PRZEZ TĄ WIADOMOŚĆ NIE MÓWIĘ, ŻE MAM JEDYNĄ 
CZĘŚĆ, ALE ŻE MAM SPECYFICZNĄ CZĘŚĆ) ― W zwojach Je-
zus nie dodaje ani nie zabiera z Biblii, ale to jest kontynuacja pracy du-
cha, objawiając wysoko zainspirowaną napisaną kluczową wiadomość, 
do objawienia 7-mej pieczęci, która została otwarta. (Ap.8:1) „Powtórzę 
pewne zagadnienia dwa razy, abyś je lepiej zrozumiał”. Jedynym miej-
scem gdzie używane jest słowo zwój (scroll) w Księdze Apokalipsy jest 
po 6-tej pieczęci (Ap. 6:14) Jezus zrobił to, aby pokazać, że 7-ma pie-
częć była związana z wiadomością zwoju. Ten zwój musi być zrozu-
miany duchowo. (Jak w Ap. Rozdział 10 to pokazuje tą stronę pobrania, 
jak również stronę ucisku). Bóg ukrył to z pewnego powodu,  a „cisza” 
7-mej pieczęci obejmuje obie strony. Także zaraz przy końcu 6-tej pie-
częci, Bóg używa słowo opieczętowanych 14 razy (Ap. 6:12, Ap. 7:2) 
Pokazuje nam co Jezus zrobi w (Ap.8:1) 7-ma pieczęć cisza, (opieczę-
towanie Oblubienicy) On mógł umieścić tą ciszę w (Ap. 4:1), ale ta pie-
częć obejmuje więcej niż tylko pobranie! Pod tym i pod 7- ma Groma-
mi, wszystko co Adam utracił jest ponownie przywrócone! Nawet nowa 
ziemia niczym eden! (Ap. 21:1) Pod tą pieczęcią szatan jest zapieczę-
towany w otchłani (Ap. 20:3) Pod 7-mą pieczęcią nawet słowo pisane 
(Biblia) zamienia się z powrotem na mówione Słowo (Jezus) I zosta-
nie On przywrócony do prawdziwego Pana całej ziemi. (Jan 1:1, Zach. 
14:9) Słuchaj! Mówi Ten, który trzyma 7 gwiazd i ma oczy jak płomie-
nie! (Ap. 1:14-16) Napisz do kościoła pierwszych narodzonych. Napisz! 
Te rzeczy mówi Ten, który jest Lwem Gromów!! (Ap. 10:3) (w tym mo-
mencie moje oczy wydają być jak nieporuszające się błyskawice) Moje 
pióro jest jak z ognia! Modlę się, aby ta wiadomość została wypalona 
w twoim sercu! ― Kiedy zagrzmiało Mojżesz zszedł z góry z zapisaną 
wiadomością! (Wj. 19:16, Wj. 34:29).

ZAUWAŻ, ŻE W AP. 6:1 BYŁ JEDEN „GROM” ― sześć wiado-
mości zostało ujawnionych! Siódma nie została ujawniona (cisza)! (Ap. 
8:1) Następnie (Ap. 10:4) tam było 7 gromów i niezapisana wiadomość, 
zapieczętowana nieobjawiona! To jest klucz do ciszy w (Ap. 8:1) Nie-
napisana kluczowa wiadomość gromów, wypełnia ciszę i staje się obja-
wiającą wiadomością pod (7-mą) pieczęcią! To jest rzecz, o której sza-
tan nie musiał wiedzieć (pobranie), oraz sposób w jaki Bóg zawoła, od-
dzieli i zapieczętuje Oblubienicę, oraz pewne wydarzenia, które zakoń-
czoną świat! 

Lew RYCZY W (Ap. 10:3) (Ap.8:1) „Cisza” ― Kiedy lew ryczy 
w dżungli nagle zaczyna się cisza. Król zwierząt nadchodzi! Zwierzę 
w biblijnej symbolice oznacza „moc”, więc Jezus ryczy „Grzmi” Król 
mocy nadchodzi pod 7-mą pieczęcią „Ciszy!!” (pobranie) Sąd następu-
je szybko. 

(Zanim Biblia została wydana jako książka była w postaci zwoju) ― 
SIÓDMA PIECZĘĆ została otwarta i nastała cisza jakby na pół go-
dziny! Jak długo to jest w Boskim czasie nie jest pewne. (Ap. 8:1) I kie-
dy 7 Gromów wypowiedziało swoje głosy Jan miał pisać, a głos powie-
dział, zapieczętuj to, co 7 Gromów powiedziało i nie pisz tego! Ale to 
będzie napisane i wypełnione pod 7-mą Pieczęcią! Bóg objawi co tych 7 
gromów powiedziało. „ Jan pisał na biblijnym pergaminie (zwoje)”. Ale 
w (Ap. 10:4) powiedziano mu, aby zapieczętował pustą (nie zapisaną) 
wiadomość zwoju. (Ponieważ to miało być napisane i wysłane do Oblu-
bienicy na końcu!!) (Ap. 10:4) 7-ma pieczęć, która opieczętuje Oblubie-
nicę Bożym podpisem „PAN JEZUS CHRYSTUS” (Jan 5:43) Zapie-
czętowanie Ducha Świętego 7-mego Wieku Kościoła ― (Grom! Zapie-
czętowane) ― zobacz było cicho w niebie, a całe działanie było w gro-
mach na ziemi (Ap. 10:4). On opuścił tron, by domagać się (zapieczę-
tować) Swojej Oblubienicy i później posiądzie ziemię, i 7 Gromów, są 
wtedy gdy nie napisana wiadomość zostanie wypełniona!
(Proroctwa kopiowane tylko za zgodą)
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