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Objawienie św. Jana 13:11 I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi,(brat
Branham nauczał nas, że tym zwierzęciem są Stany Zjednoczone) które miało dwa rogi
podobne do baranich, i mówiło jak smok. (brat Branham mówi w kazaniu Księga

Objawienia, rogi oznaczają „królestwo” i nauczał nas także, że te dwa rogi to zarówno świecka
i kościelna moc lub Światowa Rada Kościołów i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dwa

rogi, dwa królestwa, które łączą się z tym jednym narodem, który wyjdzie z ziemi,
gdzie są ludy, narody, rzesze i języki. To jest Ameryka. A po chwili on mówi.) i mówił
jak smok.
Zatem, to wyglądało jak baranek, który jest młody, ale młody baranek, któremu wyrastały
dwa rogi.

12 A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Otóż,
wiemy, że ta bestia z 17. rozdziału Objawienia jest kościołem katolickim. To jest Rzym.
Dlatego, że Rzym rządził światem, a kiedy się to stało, dwa rogi bestii są teraz
świeckim Rzymem i kościelnym Rzymem, spójrzcie, co to spowodowało na świecie. 68
milionów męczenników ciąży na jego rękach. Za nie zaakceptowanie jej prawa, Rzym
jest winny krwi 68 milionów ludzi, których skazali na śmierć. Było to 68 milionów
ludzi, którzy trzymali się swego własnego przekonania i nie zgodzili się, żeby Rzym
rządził ich duszami. Więc ten naród, ta moc tej bestii, która wychodzi z ziemi, rozdział
13., 13 kolonii, 13 pasków, 13 gwiazd na jej oryginalnej fladze, 13 gałązek oliwnych na
jej monetach, Ameryka, rozpoczęła jako młody naród wyglądający jak baranek, jak
Chrześcijański Naród, ale po jakimś czasie rozpoczęła mówić, jak smok, który jest
szatanem i Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu
zwierzęciu,(to jest Rzym) którego śmiertelna rana była wygojona.
13 I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
(Każdy inny naród używał telewizji, aby pokazać światu swoją moc. Pierwsza
podróż na księżyc, transmisje na cały świat, potem wojny w Iraku z tą mocą ognia
spuszczaną z nieba w świetle całego świata. Nazwali to wstrząsy i grozą. Ale to
dokładnie wypełnia ten werset Pisma.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach
zwierzęcia,
W ciągu kilku ostatnich lat było więcej oszustwa, niż kiedykolwiek w historii tego
narodu, a to rozpoczęło się z Richardem Nixonem i Watergate i gwałtownie to
wzrastało z każdym z tych prezydentów do dziś. To jest ciekawe, że ten naród
okłamuje inne narody, ponieważ ten naród albo jego obywatele są również ofiarami
oszustwa z tym ostatnim wyborem prezydenta, kiedy zostały dokonane tylko dwa
wybory, a nikt z nich nie był urodzonym obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Przynajmniej McCain miał prawo do stwierdzenia pochodzenia (legitymizacji), od
kiedy jego rodzice byli w jednostce wojskowej stacjonującej za granicą amerykańskiej
bazy. Jednak Obama jest znanym w całej Kenii, że właśnie tam się urodził. Naród

został oszukany w głosowaniu o człowieka, który nie spełnił kwalifikacji, aby stał się
prezydentem zgodnie z naszą konstytucją.
A podstępną rzeczą jest ten pierwszy akt w biurze, który on uczynił, aby użyć jego
zarządzający nakaz zapieczętowania całego jego pochodzenia. Żaden z prezydentów w
czasie 234 lat historii tego narodu tak nie zrobił. Kiedy człowiek stara się ukryć swoją
przeszłość, to pokazuje, że obawia się, że Prawda wyjdzie na jaw. Jako publiczna
osoba, przypuszcza się, że jego życie ma być otwartą księgą, nie zapieczętowaną.
„namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od
miecza, a jednak zostało przy życiu.“
A bestią jest Rzym, a miecz, którym była zraniona był Mieczem Pana, Słowo Boże,
które zostało umieszczone do rąk każdej osoby, która jest zainteresowana Słowem
Bożym, przez mężczyzn takich jak Zwingli i Luther i Wycliffe. A te Biblie w rękach
zwykłego człowieka przerwała moc rzymsko–katolickiego kościoła, ponieważ on nie
może już więcej nakłaniać do wierzenia w ich zabobonne nonsensy.
15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, (Bestia wychodząca z ziemi –
Stany Zjednoczone. Otóż wy nie przypuszczacie, że ten obraz Bestii, który jest repliką
rzymskiej denominacji jest Nowym Porządekiem Świata, który jest dzieckiem mózgu
WSO i dalszych innych bogatych ludzi, które naciskają na nią, aby Stany Zjednoczone
mogły mieć kierowniczą rolę) aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy,
którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
Słuchajcie teraz, Rzym nie ma żadnej militarnej siły. On nigdy ją nie miał. On
zawsze używał potęgi militarne innych państw, które stały po jego stronie. A ten obraz
nie jest oryginalny, to jest tylko kopia oryginału. Ten obraz jest tylko czymś podobnym
do tego pierwszego. Zatem ten naród, który stał się obrazem Rzymu, wykonuje
wszyskie uprawnienia papieskiego Rzymu przed nim.
16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest
imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to
bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
Dzisiejszego poranka będziemy analizować myśli brata Branhama z akapitu 8 i 9
z Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem akapit 8 W porządku,
przepowiadam, że te dwie denominacyjne grupy, Zielonoświątkowa i Ewangelicka
grupa, będą współpracować w swych denominacjach, zjednoczą się razem, i staną się
członkami (wszyskie) Federacji Rady Kościołów i Rady Kościołów. One już należą do
nich, wszyskie. A przez nich przyjdzie narzucanie i nagonki, i to zatrzyma wszystko to,
co należy do tego zjednoczenia kościołów.
Otóż, nie podoba mi się ten pomysł narzucania. Duch Święty ma naturę gołębicy, a
ty musisz mieć naturę baranka, ponieważ tylko te dwie natury są tymi, które mogą
dojść do zgodności. A kościoły i duchowieństwo, które posługuje się narzucaniem, aby
osiągnąć ich cel nie są z Boga. Taka nie jest Boża droga robienia czegokolwiek. Bóg nie
jest osobą zmuszającą. On po prostu mówi wam, jak to powinno być i pozostawia to na

was czy temu będziecie wierzyć lub nie. To jest po prostu posiew i zbiór. To, co siejesz,
to żąć będziesz.
Jest to interesujące, że my spodziewamy się właśnie teraz nagonki z Arizony przez
nie tylko duże miasta, takie jak Los Angeles i Chicago, ale kościół katolicki wskoczył
do tej walki i kłócą się. A teraz ten nowy papież, Benedykt XVI – trzeci papież
encykliczny, co stało się publicznie wiadome w przeddzień kolejnego szczytu G8, który
ma się odbyć we Włoszech. Mają się tam spotkać narody, aby stworzyć zmiany w
zarządzaniu z finansami na świecie.
W jego papieskiej kadencji, on proponuje „Nowy Światowy Porządek
Finansowy“ i domaga się radykalnych reform w globalnym systemie finansowym,
stwierdza, że narody muszą współpracować dla „wspólnego dobra“ i muszą być
prowadzone przez moralność i on potwierdził tradycyjne wsparcie kościoła katolickiego
do roli związków zawodowych, zachęcając narody do ochrony migrantów, w celu
zabezpieczenia ekologicznego zdrowia planety i do obniżania zużywania energii.
On wzywa Stany Zjednoczone, aby wytworzyły nowe przepisy dotyczące rynków
finansowych, i krytykuje „nieregulowane wykorzystywanie“ rynków i środowiska.
On nazywa obecny kryzys światowy „jasny dowód zgubnych skutków grzeszenia na
rynku.“ On twierdził, „Aby być zrównoważonym, polityka gospodarcza musi być
zakorzeniona w kompleksowej wizji dobrobytu ludzi, zawierając duchowość.“
Widzimy więc, że papież teraz naciska na to, co nazywa „wyższe wpływy moralne“
na rynkach finansowych, podczas kiedy z drugiej strony potwierdza zaangażowanie
jego kościoła do Unii, co wydaje mi się być na najniższym poziomie moralnym.
To, co nie rozumiem, jest tutaj kościół, który zaprzeczył miliony kandydatów do
finansowej kary dla ich pracowników, kapłanów, którzy zniszczyli życie milionom
dzieci na całym świecie. Ten kościół, który nie wykazał żadnej skruchy i nie zatrzymał
ich księży – pedofilów od angażowania się w pedofilii, twierdzi, że jest teraz na
wyższym poziomie moralnym w sprawach finansowych? Problemem, z którym mamy
do czynienia na tym świecie na rynkach finansowych, jest ta sama rzecz, którą kościół
zrobił, ochraniając swoich księży i zaprzeczając temu, że molestował i zabijał dzieci,
przez tych księży.
Widzimy tą samą sprawę w naszym kongresie – dają wielkie wynagrodzenia
wielkim bankom, za to że ogłosiły bankrot, co wytworzyło system oszustwa, którym
emerytury po prostu zniknęły. Więc zamiast ratować emerytów, oni ratują tych, którzy
ich okradli.
I brat Branham kontynuuje mówiąc Biblia mówi, że powstanie nagonka, a to w
takim stopniu, że to spowoduje, iż ludzie nie będą mogli kupować ani sprzedawać,
jeżeli nie przyjęli znamienia bestii - którym jest Romanizm i obraz tego
zwierzęcia. A to jest protestantyzm, bo ten obraz... ta bestia ma moc, autorytet, dać
życie temu obrazowi, aby mówił, i tak się też stało. To jest ta Konfederacja Kościołów,
kiedy oni jednoczą się razem.
9 Otóż, mamy tutaj wiele młodych ludzi. Nie wiem, ale Jezus może przyjść tego
popołudnia, On może przyjść w następnym roku. Ja nie wiem, kiedy On przyjdzie.
Pamiętajcie jednak, jeżeli ja nie będę żył do tego czasu, aby zobaczyć dzień Jego
przyjścia - chociaż mam nadzieję, że go zobaczę, a wierzę jakoś, że tak będzie – a jeżeli

go jednak nie ujrzę, niechaj to słowo nigdy nie odstąpi od waszych uszu i
waszych serc.
Rozumiecie? Pamiętajcie proszę, mówię to w Imieniu Pańskim. Otóż, wierzę z całego
mego serca, że to się w ten sposób zakończy. Będzie to coś jako zjednoczenie...
nagonka. Takie miejsca jak to tutaj zostaną zamknięte. A wy nie będziecie
mogli przemawiać, jedynie żebyście posiadali zezwolenie, albo upoważnienie
od tej federacji kościołów do wykonywania usługi.
Dlatego zważamy na surowe ostrzeżenie Potwierdzonego proroka, że światowy
system finansowy dojdzie do kryzysu, a następnie on powiedział obserwujcie Unię,
która dojdzie do siły i mocy. A to jest to, co widzieliśmy, kiedy rząd okradł spółkę
General Motors, tzn. jej akcjonariuszy i rozprowadził jej majętność do związków
zawodowych, co przede wszystkim zniszczyło jej zdolność do osiągnięcia zysku.
Druga Pieczęć 63-0319 Obecnie on dochodzi do tego, że założy ogólnoświatową
władzę kościelną - przejmuje religijną władzę. Czy tego nie rozumiecie, moi
bracia, że w... Kiedy ten naród pojawia się w 13. rozdziale Objawienia, powstało to
małe zwierzę podobne do baranka. Ono ma dwa rogi - państwową i kościelną moc, lecz
ono uczyniło to samo, co uczyniło to zwierzę przed nim!
Jest to dziwne - Ameryka to numer trzynaście - oraz kobieta. Dziwne, że ona
pojawia się nawet w 13. rozdziale Objawienia. Rozpoczęliśmy z trzynastoma paskami
na fladze, z trzynastoma gwiazdami. Wszystko jest "trzynaście, trzynaście, trzynaście,
trzynaście" - poprzez cały czas. Wszystko jest "kobieta, kobieta, kobieta" - wszędzie.
Religia Jezabeli 61-0319 Czy zauważyliście to w 13. rozdziale Objawienia?
Wszystkie następne zwierzęta miały wychodzić z morza; wody; Objawienie 17:17
mówi, „Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i
tłumy, i narody, i języki.” Wszystkie następne bestie, które wychodzą z wody, są to
ludy i tłumy. Ale kiedy Stany Zjednoczone powracają „Ona wychodzi z ziemi, gdzie
nie było żadnych ludzi.” I pamiętajcie, kiedy ona wychodzi, to wygląda jak mały
baranek. Otóż, baranek ma dwa rogi, to jest to świecka i kościelna moc. Ale kiedy są
zjednoczeni, potem baranek mówił jak smok przed nim; a tym smokiem jest
Rzym. Gdy smok stanął przed kobietą, aby pożreć jej dziecko, kiedy się urodziło, ten
czerwony smok... On stał przed kobietą – Izraelem, aby pożreć dziecko, kiedy się urodził,
i wysłał prześladowania i zabił wszystkie dzieci od dwóch lat w dół? „Rzym – smok stał
przed kobietą, aby pożreć dziecko, kiedy się urodziło.”
Znak 63-01128E Oto dlaczego wybrałem ten temat na dziś, kiedy obchodzimy
dzień dziękczynienia, bo dziś jest święto na pamiątkę naszych przodków, pielgrzymów,
którzy dzięki Bożemu błogosławieństwu mogli przypłynąć tu przez ocean i dać początek
narodowi. Co też uczynili, a naród ten jest potężny. Przewyższa wszystko w
dzisiejszym świecie, w swym całym zepsuciu, ale musi nastać jego kres. Nie stał się
wcale wielkim, według Biblii. Nie dożył wcale sędziwego wieku. Był młodym,
barankiem. "Potem baranek mówił przed nim jak smok". On nie powstał z wód, mas i
tłumów ludzi, lecz powstał z ziemi. Czytamy, że ten baranek miał dwa rogi, którymi
była władza świecka i kościelna; to jasne, że oni dążą teraz razem do tego, by
mówić jak smok, uformować obraz zwierzęcia, ale ciągle mamy w naszym
narodzie wolność w uwielbianiu Boga. (To, co on przez to myśli jest to, że
możliwe, że będziemy mieć wolność w uwielbianiu Boga, jak dotychczas, ale nie na
długo.

Dziurawe cysterny 64-0726E Jest to dziwna rzecz, że Stany Zjednoczone
pojawiają się na widowni jako baranek. Ten baranek ma dwa małe rogi, prawa
obywatelskie i kościelne. Ale po pewnym czasie bycia barankiem stwierdzamy, że to
zwierzę przemówiło jak smok i wykonywało przed nim wszelką władzę, jaką miał smok.
Biblia dalej mówi, że oni powiedzieli: „Uczyńmy obraz bestii.” Obraz jest czymś
podobnym do rzeczy, którą wyobraża. Już teraz możemy widzieć, że w swoim
odstępczym stanie kościół tworzy Światową Radę Kościołów, która jest
obrazem władzy Rzymu, i która będzie narzucała ludziom to samo, co
narzucał Rzym pogański… względnie narzucał Rym papieski. Nie ma więc innego
sposobu, innej rzeczy. Ale taka jest Prawda.
Oto dlaczego ja uderzam w to w moim wieku, w moim czasie, ponieważ w to należy
uderzać. Rozlega się to wezwanie: „Wyjdźcie z niego, ludu Mój, abyście nie byli
uczestnikami jego grzechów!”
Hebrajczyków 4. rozdział 57-0901E Zauważyliście, że Stany Zjednoczone są
liczbą trzynaście we wszystkim, co robią? Wiecie, że ustalono trzynaście kolonii? Wiecie
o tym, że flaga miała najpierw trzynaście gwiazd? Wiecie o tym, że wszystko, co czynią
Stany Zjednoczone jest liczbą trzynaście? Czy wiecie o tym, że one pojawiają się w Biblii
w 13. rozdziale Objawienia? Na pewno tak. Ta mała bestia, baranek, który wychodzi z
wody, nie tłumy i ludy, nie z wody, ale z ziemi gdzie nie ma nikogo. Miał dwa małe
rogi: świecka i kościelna moc. On był barankiem: wolność religii. A po chwili one szły
razem i mówiły jak smok i posługiwały się wszystkimi siłami, które Rzym miał
przedtem. To przychodzi do naszego narodu. Zapiszcie to sobie. Obserwujcie tą
Konfederację Kościołów i katolicką unię razem, i obserwujcie, co się dzieje. Ludzie,
którzy naśladują Słup Ognia będą przechodzić przez trudne chwile, ale będą gotowi na
przeniesienie z tej ziemi (To prawda.), po prostu gotowi do odejścia. „Dlatego, że
baranek ich przezwycięży,” mówi Biblia. „A tych, którzy poszli za Nim, ponieważ byli
wybrani i wierni, wybrani przez Boga.” Trzymajcie to proroctwo, kiedy się wypełni.
Ewangelizacja czasów ostatecznych 62-0603 Będąc niedawno w Szwajcarii,
rozmawiałem z pewną kobietą, która powiedziała: "Życzyłabym sobie przeprowadzić się
do Ameryki, aby tam żyć w takiej wolności w jakiej u was żyją kobiety." Ja im
powiedziałem, co one czyniły. Wtedy one powiedziały: "Nie, my nie chcemy czegoś
takiego. My moglibyśmy pokazać to tu na miejscu, że to miało stać się w tym państwie,
gdzie ona wychodzi z ziemi a nie ma tam wód, tzn. ludzi. Ona wychodzi jako baranek,
miając 2 rogi – świecką i kościelną moc, ale one połączyły się razem przez
polityczne moce i mamy nowego prezydenta, który na nowo wprowadza Rzym.
Zatem, jest to tutaj niejasne, czy on mówi o Kennedym albo o tym prezydencie,
którego mamy obecnie.
Odrestaurowanie drzewa oblubienicy 62-0422 I czy Biblia nie mówi w
Objawieniu 13... Liczbą naszego państwa jest 13. On ma 13 pasków na - 13 gwiazd
na fladze, 13 pasków na fladze, 13, wszystko w nim jest 13. Trzynaście kolonii, 13
wszystkiego, a on znajduje się w 13. rozdziale Objawienia. A Biblia mówi, że ona
wyszła jako mały baranek - wolność religii; dwa małe rogi, świecki i kościelny. A po
krótkim czasie oni się zjednoczyli i on mówił jak smok, i czynił wszystko tak,
jak czynił ten smok przed nim. A Biblia mówi, że oni uczynili posąg temu zwierzęciu
- Konfederację Kościołów, właśnie to, co oni zakładają wprost tutaj w New York City. I
tam znajduje się ta wielka kostnica, a wy wszyscy metodyści, baptyści i
zielonoświątkowcy, i wszyscy ekonomiczni - ekumeniczni ludzie jesteście tam,

próbując czynić takie rzeczy i zaprzedać swoje pierworodztwo, by się przyłączyć do
tej bandy Babilonu! Co się z wami dzieje? Oczywiście! Sprzedajecie swoje
pierworodztwo za miskę soczewicy, tak jak uczynił Ezaw. To jest wszystko, co
otrzymacie; to jest wszystko - formujecie posąg tej bestii. Dokładnie. Nie bójcie się
komunizmu; bójcie się katolicyzmu.
Otóż, nie sądzę, że on zrobił tutaj pewien błąd ekonomiczny, ekumeniczny,
ponieważ miał w zamiarze powiedzieć, że wy zaprzedaliście swoje pierworodztwo tak
jak Ezaw. A więc w tym wszystkich chodzi o pieniądze, jak oni mówią.
Dlaczego nie jesteśmy denominacją? 58-0927 Zważajcie teraz. "Z którą nierząd
uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi". Jej
"winem" jest to, co ona podawała, jej stymulacja: "My jesteśmy kościołem! Właśnie my
to posiadamy". Rozumiecie? Więc, zapamiętajcie to sobie. W porządku. "Więc on
zaniósł..."Zatem, anioł, powiedział Janowi: "Ja ci pokażę sąd, który przychodzi na ten
wielki kościół". Zważajcie teraz. "I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem
kobietę, siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu..."Szkarłat w Biblii
przedstawia "królewski". Szkarłatny kolor oznacza "czerwony". A zwierzę przedstawia
"moc". Czy zauważyliście, że to zwierzę, które było w Objawieniu 13. rozdziale wychodzi
z morza? A kiedy widzicie, że to zwierzę wychodzi z morza, to oznacza, że ta moc
powstała pomiędzy ludźmi. Lecz w Objawieniu 13, kiedy wyszło to zwierzę, ono wyszło z
ziemi, nie spomiędzy ludzi - Stany Zjednoczone. Lecz potem, gdy ono miało dwa małe
rogi, podobne do baranich - świecką i kościelną moc, potem otrzymało moc i mówiło
tak, jak mówił ten smok przed nim. Więc musicie to sobie po prostu zanotować,
przechodzimy do religijnego prześladowania cechującego się tymi samymi
rzeczami, które czyniono wiele lat temu wówczas w pogańskim Rzymie,
bowiem to jest TAK MÓWI PAN! Obserwujcie to teraz - "moc, siedząca na
zwierzęciu.”
Niezmienne Boże Słowo 60-0724 13. rozdział Objawienia mówi, że tak czy inaczej
ten naród nie będzie istniał długo. Wiecie o tym. Baranek powstał, ale nie doszedł do
stanu dorosłego barana, jak wszyscy pozostali. Zmarł w swej młodości. Zgadza się. Gdy
kościelna moc i świecka moc spotkały się, te dwa małe rogi barana, potem
zjednoczonego kościoła i stan... I my właśnie czynimy prawie to samo właśnie teraz.
To zależy od tego, w którą stronę wieje fala, kiedy oni mają inny wybór. Jesteśmy
właśnie w tym czasie. Chodźmy naprzód.
Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 4:13 A nie chcemy, bracia, abyście byli w
niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają
nadziei. 14 Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. 15 A to wam mówimy na podstawie Słowa
Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych,
którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z
nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17 Potem my, którzy
pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie
Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.
Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan 2:1 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego
Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 Co się zaś tyczy przyjścia
Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,3 Niechaj was
nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie
objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 4 Przeciwnik, który wynosi się ponad
wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni

Bożej, podając się za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
6 A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. 7
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz
powstrzymuje, nie zejdzie z pola. 8 A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus
zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 9 A ów niegodziwiec
przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, 10 I wśród
wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości
prawdy, która mogła ich zbawić. 11 I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą
kłamstwu,12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli
upodobanie w nieprawości. 13 My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia,
umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który
uświęca, i przez wiarę w prawdę. 14 Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy,
abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, trwajcie
niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy
przez list nasz. 16 A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał
pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, 17 Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we
wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.

Anioł Pański 51-0502 Słowo małego baranka, który wystąpił w 13. rozdziale
Objawienia, jako jagnię. Dwa małe... Prawdopodobnie małe rogi – świecka i kościelna
moc. Ale potem jest barankiem – wolność religii itd. Ale po chwili on mówi jak bestia,
jak smok, i sprawuje całą władzę, którą smok miał przed nim, gorzkie religijne
prześladowania. Jesteśmy już bardzo blisko tego czasu. Pamiętaj Kościele, żyjesz w
najlepszym dniu, w którym kiedykolwiek żyłeś, właśnie teraz, aż Jezus
przyjdzie. To stopniowo... Nie stopniowo, ale szybko będzie coraz gorsze. Kiedy
Rosja pójdzie tam na południe, aby uzyskać olej, zważajcie. To jest wszystko,
czego ona potrzebuje. To jest to, co prorok przepowiedział, że ona zrobi. A my
jesteśmy na to przygotowani. Kościele, bądź gotowy na to, aby spotkać Chrystusa.
On zsyła wspaniałe przebudzenia i nabożeństwa, i podnieca ludzi pełnych ewangelii.
Znaki i cuda pojawiają się wszędzie. Wielkie cuda, aby zebrać Jego ludzi razem.
Pewnego dnia On przyjdzie – jako wyzwoliciel.
Módlmy się teraz.

