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WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW 

„Dzięki wiadomościom możemy zobaczyć, że ogromna ilość proroctw wypełnia się, nie tylko te z proroczych Pism, lecz także te z 
Biblii!  W  niedalekim  czasie  również  liczne  inne  wydarzenia  będą  miały  miejsce!”  –  „W  tym  liście  specjalnym  weźmiemy  pod 
rozważanie księgę Judy, która jest przez wielu pomijana, lecz jest to bardzo ważny rozdział wraz z wieloma ukrytymi tajemnicami! 
Weźmiemy ją część po części, by wydobyć cenne zrozumienia!” – Juda 1:3,  „Nakazuje nam do usilnej walki o wiarę, która raz 
tylko została przekazana świętym! Potwierdza to moc apostołów i cudów, które nigdy się nie kończą, są aby je używać, i są w akcji  
także i dziś! Paweł powiedział, że w naszym czasie, ludzie nie zniosą dźwięku zdrowej nauki, lecz odpadną!” (II Tym. 4:3) Powstaną 
fałszywe  kulty  i  będą  głosiły  przeciwieństwo  Słowa,  jak  pokazuje  werset  4!”  „Ponieważ  są  pewni  ludzi,  wkradli  się 
niespodziewanie, którzy od dawna są zapisani na to potępienie!” – „To pokazuje nam, że Bóg pozwolił na to, aby się to stało w 
przeznaczeniu!  To mówi o bezbożnych ludziach, faktycznie zaprzeczający naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi! Są to te chwasty,  
które wtargnęły niepostrzeżenie między pszenicę. (II Tym. 3:5 – Mat. 13:30) Juda werset 5, „jest w rzeczy samej interesujący, gdzie 
pokazuje jak Pan ocalił ludzi z Egiptu, lecz później zgładził ich, ponieważ widzieli cuda, a następnie w je nie uwierzyli!” – „I w naszej 
generacji  Pan  ocalił  wielu  ludzi  od grzechu  i  widzieli  oni  wielkie  cuda  uzdrawiania,  lecz  teraz  stoczyli  się  do letnich 
organizacji i niewiary; On również zniszczy i te systemy!” Werset 6, „który mówi o aniołach tracących swoje pierwsze mienie, 
najwyraźniej ma to związek z szatanem i upadkiem jego aniołów, a także prawdopodobnie ich grzechy w czasach prehistorycznych!”  
– Werset 7, „objawia straszny kataklizmowy bunt grzeszników ziemskich z Bożą zemstą wiecznego ognia!” Werset 8, „mówiący o  
plugawych marzycielach, to nie są zwykłe sny. Są to ci, którzy planują i wymyślają nikczemne rzeczy, by zhańbić tych, wokół nich! I  
przeciwstawiają się anielskim zwierzchnością, dostojnikom niebios lub posłańcom! Werset 9 pomaga rozwiązać tajemnicę ostatniej 
części wersetu 8, gdzie szatan spierał się z panującym bóstwem  Michała o ciało Mojżesza! (Dan. 12:1-3) – To także pokazuje, że 
szatan będzie  próbował zapobiec  Pobraniu i  zmartwychwstaniu  umarłych przed czasem wniebowzięcia!  Lecz  Bóg zabrał  ciało 
Mojżesza! A szatanowi również nie powiedzie się i w tym, a Jezus powie ponownie te słowa; Pan niech cię skarci! I święci pójdą do 
góry!” – (I Tes. 4:16-17)

Juda, werset 10, pokazuje wszystkich tych śmiertelnych oszustów jako brutalne zwierzęta ... ! Werset 11, „pokazuje, że poszli oni 
drogą Kaina i biegną za Balaamem! Są to nasiona, o których mówiliśmy w Edenie, które były związane z charakterem węża i czynią 
podobnie! – I Jan 2:18-19, „pokazuje, ich jako antychrystów! A I Jan 3:10, 12, „objawia, w tym wszystkim, że dzieci ‘Bożego nasienia’  
są widoczne, jak i również ‘nasienie węża’!” Werset 12, „Tak, jak Kain był ‘tym niegodziwym’ i zabił swojego brata!” „Są to, że tak 
powiem, chwasty!” Werset 13, „nie dziwcie się, jeżeli świat was nienawidzi! To fałszywe nasienie winorośli!”

Juda 1:12, „objawia, że to ci kładą plamy na waszą miłość i to, co chcielibyście zrobić w waszej pracy! Mówi, chmury bez 
wody, poruszane przez wiatr (walką)! Drzewa bez owocu, podwójnie martwe, wykorzenione! Werset 13, burzące się fale 
morza,  wypluwające swoją własną hańbą”. –  „Objawia przyczynę problemów pośród ludzi,  powodując szkody „błąkające się 
gwiazdy”  do  tych,  dla  których  zarezerwowana  jest  czerń  ciemności!  To  obejmuje  fałszywą  gwiazdę  winorośli  szatana  i  jego 
buntowniczych dzieci! Podobnie to tego Pisma, Ap. 9:1, 11! – „To także obejmuje w skorumpowane nagością filmy i orgie Hollywood!  
A brudni marzyciele wymyślający te filmy zaprowadzają nas z powrotem do wersetu 8, który tego dotyczy!” – „Te złowrogie gwiazdy 
także promują morderstwa, tak, jak w przypadku Mansona i wielu innych, zbyt licznych, by wymieniać ich tutaj, mające miejsce w 
tym narodzie! – Werset 15, „potwierdza zło tego wieku!” Werset 14, objawia pośrodku całej tej niegodziwości Pobranie kościoła. 
„Zaprawdę,  Pan  nadejdzie  z  dziesięcioma  tysiącami  swoich  świętych!”  Werset  16  mówi  o  szemrzących  i  narzekających 
chodzących za własnymi pożądaniami, ich usta mówiące wielkie wyniosłe słowa. To jest tak jak Biblia przepowiedziała: Zauważ 
ostaniach kilka lat w polityce i fałszywe religie mówiące wielkie rzeczy do ludzi. Również mówi słowo ”chodzenie”(wersja King 
James) to ujawnia szemrzących i  narzekających na naszych ulicach chodzących ze znakami nad ich głowami (wielkie wyniosłe  
słowa) na znakach!  Narzekający na ulicach na sprawy, aborcję, wyzwolenie kobiet, pracę, równość, itd.! „Wybrani, że tak powiem,  
również niosą znak, lecz jest on manifestacją radującego się Ducha Świętego!”

Werset 18, kontynuuje mówiąc, że będą szydercy w ostatnich dniach; oczywiście wszystko to widzieliśmy wokół nas! – Lecz  
werset 20 objawia nam, co powinniśmy robić w tym czasie! Mówi, „Ukochani, wzmacniajcie siebie w waszej najbardziej świętej 
wierze, modląc się w Duchu Świętym! Jak to  mówią o nabudowaniu twojej wiary? -  modląc się w „Duchu Świętym” – tworząc 
namaszczenie! Werset 21 jest również połączeniem tego wraz z miłością Bożą. Werset 23, „pokazuje, że niektórzy zostaną ocaleni w 
porę od ognia z powodu współczucia!” Werset 24, „objawia, że powinniśmy stać w obecności Jego glorii z niezmierną radością!”  
Werset 25, „objawia „Jedynego mądrego Boga” naszego „Zbawiciela” jako chwałę i majestat, potęgę i moc, zarówno teraz, jak 
i na zawsze! Zauważ, jak mówi, jedyny mądry Bóg, nasz Zbawca, Jezus Chrystus!” – Jakub 2:19 „pokazuje, że diabeł również o tym 
wie i drży!” „Jeżeli chcesz przeczytać kilka innych Pism, które porównują wersety z Judy, zwłaszcza wersety 6-10, podamy je tutaj. II  
Piotr 2:10-13, 17-22 – Rzym. 1:21-32”. 
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