
BÓG ZACZYNA ZAPOWIEDŹ — RODZ. 37:7-9 — JÓZEF NAGLE 
WYWYŻSZONY DO KRÓLEWSKIEJ POZYCJI! RODZ. 41:41-44 
(Przeczytaj to uważnie; to jest wielce wspaniałe proroctwo obracające 
się ku wymiarom spektakularnych cudów!) Związane z (nowym proroc-
twem) danym dokładnie tak, jak pisze to Bóg! OTO POKAZUJĘ SWE-
MU SŁUDZE, CO ZAMIERZAM PONOWNIE UCZYNIĆ”. Józef i Fa-
raon ustanowili obraz tego, co będzie ostatnimi siedmioma latami na zie-
mi”. Jedynie ostatni dwaj ludzie na koniec będą obłudnie pracować ra-
zem! Zwróć uwagę! Józef, prawdziwy prorok posiadał boski dar mądro-
ści i wiedzy i przez wyrażenie Boże rozwiązywał problemy Faraona i na-
rodu na poziomie męża stanu! Interpretował on sen Faraona jako siedem 
dobrych i siedem złych lat. Rodz. 41:16-30. Z tą wiedzą stał się on naj-
bardziej wpływową osobą na całym świecie! A podczas głodu i Wielkie-
go Ucisku jego żydowscy bracia zwrócili i przyłączyli się do Józefa i Fa-
raona w przymierzu. (Rodz. 45:7-16) Nikt nie mógł kupować, pracować, 
ani sprzedawać bez uprzedniego przyjścia do Józefa. Rodz. 41:44 Teraz 
dokładny obraz tego będzie miał miejsce na koniec! Tylko tam będzie fał-
szywy rodzaj Józefa (fałszywy prorok) na ziemi podczas Wielkiego Uci-
sku. I nikt nie będzie w stanie pracować, kupować lub sprzedawać pod-
czas tego czasu, bez wydanego znaku czy numeru! Powstanie fałszywy 
rodzaj Józefa w tym narodzie, związany z typem Faraona (Papież bądź 
religijny przywódca) Przeczytaj Zwój #18. I nastanie wielki głód w tym 
czasie. Ten człowiek tak, jak Józef powstanie nagle i przez ponad natu-
ralne wyrażenie szatana, będzie w stanie rozwiązać wiele problemów! 
Będzie on wywyższony na wysoką pozycję! I tak, jak u Józefa podczas 
tego głodu i Wielkiego Ucisku, Żydzi zwrócą się i uczynią przymierze z 
tym fałszywym typem (Józefa i Faraona! — Dan. 9:27) Tuż przed tym 
czasem nadejdzie wielkie odrodzenie. Jest to pewne, Przywódca Gwiaz-
da powstanie w przyszłej historii Ameryki. Będzie on zwycięzcą pośród 
ludzi! Pozornie zdolny, by rozwiązać narodowe problemy. Kiedy się po-
jawi, pozostanie na ziemi jedynie 7 lat! Na początku tego okresu, Ob-
lubienica zostanie pobrana. Jest on tym, który zezwoli na zrobienie wi-
zerunku dla Bestii (Zjednoczony Babilon-Rzym) Ap. 13:12-15 — Lu-
dzie będą się kłaniać temu człowiekowi tak, jak czynili to Józefowi, ale 
jedynie dla zła! Rodz. 41:44 (Józef miał także tęczową szatę (płaszcz). 
(Rodz. 37:3) Był on odziany w tajemnice objawienia — dary!) „A w ko-
lejnej części Zwoju poniżej, kolejny posłaniec Tęczy pojawia się w na-
szym czasie. „Prorok”.

PRZECZYTAJ AP. ROZDZIAŁ 10 — POTĘŻNY ANIOŁ OBJAWIE-
NIA — MAŁA KSIĄŻECZKA — „ZWOJE” — OTWIERA GRZMIĄ-
CĄ WIADOMOŚĆ — Gdy wkraczamy w siedem Gromów, Król przema-
wia! (1) POTĘŻNY ANIOŁ Jest to majestatyczny Chrystus reprezentują-
cy całą Głowę Boga wszystko związane z jednym! Spójrz na Niego w Ap. 
10! także w Ap. 1:16! (2) Obleczony w obłok, co oznacza „najwyższe bó-
stwo!” (3) Tęcza! Boża obietnica! I siedem objawiających duchów Boga 
w Synu. (Ap. 5:6) — Tęcza na jego głowie pokazuje początek, a ogień u 
jego stóp wskazuje na koniec!! Cały obraz osoby Możnego pokazuje jak 
Bóg objawiał się i radził człowiekowi przez 6 000 lat! Ap. 10:1-11 (4) 
Jego twarz była niczym słońce! Jest Mu dana cała Moc. (Mat. 28:18) Jest 
to znak Króla wydającego królewską wiadomość! I osąd z Jego serca! 
Twórcza wiadomość ostatecznej władzy! Lew Judy (Jezus) (5) W Ap. 5:9 
dostał On zapieczętowaną księgę zwojów. „Mała Książeczka” w orygi-
nalnej grece oznacza zwoje w Jego ręku! Chrystus otrzymał księgę zwo-
jów zapieczętowaną siedmioma pieczęciami i otworzył je! Teraz w (Ap. 
10) stoi On z otwartymi objawieniami Boga. Mała księga Zwojów. (6) 
Następnie Jego prawa noga na morzu i Jego lewa noga na ziemi, Potęż-
ny Zwycięzca jest gotowy, by to posiąść, pokazuje, że Jego wiadomość 
poszła teraz na cały świat! (7) Następnie Lew Grzmi — Rozpoczyna się 
Królewskie namaszczenie. On oznacza biznes (czas jest krótki!) Zapie-
czętowane wiadomości były wymieszane wraz z łaską i gniewem, lew ry-
czy i grzmi proroczą wiadomość szybkiego osądu. On zawołał i odezwa-
ło się siedem gromów. 7 duchów Bożych zaczyna działać Ap. 5:6 (Nad-
chodzi tajemnica.) W 7-mej Pieczęci Ap. 8:1 „była cisza!” Nic dziwne-
go, ponieważ opuścił On tron i woła donośnym głosem na ziemi! (Ap. 
10:3) Ostatnim razem, kiedy wołał donośnym głosem, wyszedł Łazarz! 

Jan 11:43 Potem na Krzyżu ponownie! i wielu świętych wyszło z grobu! 
„Przeczytaj (Mat. 27:50-53) Obserwuj uważnie” zmartwychwstali Świę-
ci w (Mat. 27:53) kroczyli pośród wierzących 3 dni przed tym, jak zmar-
twychwstał Jezus i przed tym, gdy przyszedł z powrotem do uczniów. (O 
innej tajemnicy przeczytaj w zwoju #11 — część 2 pod tytułem „Czy Bóg 
otworzy niektóre groby”.) (Ap. 10 bez wątpienia wskazuje na pobranie, 
wiadomość świętych i kiedy Chrystus posiada ziemię po Wielkim Uci-
sku! Grzmiało również, gdy wiadomość została objawiona na Górze Sy-
naj (Wj. 20:1-18) „Lecz później ta sama wiadomość, która była wypo-
wiedziana, została napisana. (Wj. 34:28-29) Najpierw powiedziana, a po-
tem zapisana. (8) I kiedy odezwało się Siedem Gromów, Jan miał pisać. 
Lecz głos powiedział zapieczętuj te rzeczy, które wypowiedziały Gromy 
i nie zapisuj ich. (Ap. 10:4) Co to oznacza? Oznacza to, że były one za-
pieczętowane i nie zapisane i będą wypowiedziane przez Boga w Proro-
ku i zapisane w naszych czasach! Pan czekał do naszych czasów, by po-
wiedzieć i zapisać tajemnice, tak by szatan nie mógł mieć wcześniej-
szej przewagi w planach Bożych o tajemnicach w siedmiu Pieczęciach 
i Gromach. Głównym tematem anioła Tęczy były „tajemnicze wydarze-
nia”, (ograniczenie czasu) bez wątpienia, właśnie tutaj w Gromach było 
miejsce, gdzie Bóg ukrył pewne ważne daty! To nie miało być napisane 
aż do końca. (Zwoje!) Janowi powiedziano, by nie zapisywał wiadomo-
ści. (Ap. 10:4) Więc szatan nie dowiedziałby się, aż do teraz. Jeżeli sza-
tan wiedziałby, co było wówczas powiedziane, mógłby spróbować uda-
remnić pobranie i inne datowane wydarzenia Bożych planów! (Lecz te-
raz jest za późno) Ponieważ w Ap. 10:6 mówi, że po siedmiu Gromach 
nie będzie więcej czasu. (9) Ale w dniach głosu siódmego anioła, kiedy 
zaczyna trąbić, tajemnice Boże powinny się zakończyć Ap. 10:7 (prawie 
koniec) Siódmym aniołem (tutaj) jest Chrystus wcielony w Proroka wraz 
ze słupem ognia mówiącym i objawiającym tajemnice Boże! Pan mówi 
mi, że ważny prorok przemówił i odszedł. (zwój #14) Lecz kto jest opi-
sanym świadkiem wiadomości Małej Księgi Gromów? Może dowiemy 
się pod koniec tego artykułu. (10) I głos z nieba powiedział Janowi, weź 
Małą Książeczkę — „Zwoje” i wziął Jan małą książeczkę (zwoje) i zjadł 
je. I było to słodkie w jego ustach (przyjemne) lecz tak szybko, jak to 
zjadł, było to gorzkie dla jego żołądka! Kiedy wiadomość Boga była dana 
po raz pierwszy, miała ona radość zbawienia, lecz potem, kiedy się koń-
czy na ziemi, ma ona gorycz! (wyrok) Również Słowo i namaszczenie są 
tak silne, że cielesna natura staje się poddenerwowana. Jest to oczyszcza-
jąca wiadomość! „Ktokolwiek czytał moje zwoje, wie również, że jest 
pewne uczucie związane z nimi”. W Ezechielu (1:28) było to w ten sam 
sposób po tym, jak Bóg objawił się Ezechielowi w tęczy. Na zwoju, któ-
ry dał mu Bóg, zapisane były narzekania, wzdychania i biadania. Ezech. 
2:10 Kiedy Ezechiel zjadł zwój, był on w jego ustach tak słodki, lecz kie-
dy prorokował, stwierdził, że przeszedł on w gorycz jego ducha! (Ezech. 
3:1-14) I anioł powiedział ponownie do Jana, musisz znowu prorokować. 
Ap. 10:11 To tyczy się przyszłości, oznacza, że jest to podwójne proro-
cze świadectwo, do tej samej oryginalnej wiadomości Małej Księgi. Gro-
my powtórzyły to (echo)! Również po tym, jak Ezechiel skończył mówić, 
Daniel przyszedł do królestwa lwa Babilonu! Wiadomość była pisana na 
ścianie, mówiąca, że czas się kończy. O królu. Dan. 5:24-28 I ja Neal, pi-
sarz zwojów mówię AMEN! Czas się kończy!

7 PIECZĘCI BYŁO OTWARTYCH (AP. 5:1) I już wypowiedzianych (ob-
jawionych przez proroka) co robię w (Ap. rozdział 10) jest wyjaśnieniem ta-
jemnicy, pisemnej wiadomości rozchodzącej się teraz. Teraz widzieliśmy w 
Ap. 10 pojawiającą się otwartą Małą Księgę, wraz z Siedmioma Gromami. 
Była ustna i pisemna wiadomość w 7 Pieczęciach i w 7 Gromach. Prorocza 
wiadomość, szybkie ocalenie i biada przepowiadająca, że czas jest krótki. 
Ap. 10:4. Gdzieś w międzyczasie, kiedy mała księga zwojów jest widziana 
i Gromy, pobranie ma miejsce. I ten wyrok jest wkrótce, by się rozpocząć 
przy dwóch świadkach! (Ap. 11:3) Po tym, jak Jezus otwiera małą księgę 
zwojów, aniołowie Trąby przygotowują się, by zabrzmieć Ap. 8:6 Miesza-
jąc się razem (w 3 srogie biada. Ap. 11:14) gotowe na dźwięk 7-mej Trąby! 
Kiedy siódme „ostatnie plagi są wylane”, a anioł powiedział, że się wypeł-
niło! (Ap. 16:17) Poniżej, w kolejnej części tego zwoju, brzmi 7 Trąb i wi-
dzimy ostatnie sceny na ziemi, kiedy Bóg mówi OTO WSZYSTKIE RZE-
CZY UCZYNIĘ NOWYMI!                                                    Zwój 23 Część I
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(Te zwoje będą musiały być przeczytane wiele razy wraz z Biblią, po to, by zyskać całkowite zrozumienie. Przeczytaj zwłaszcza 10-ty Rozdział Ap.)


