LUDZIE PRZYGOTUJCIE SIĘ!

 Homoseksualizm wróci jak za czasów Sodomy

Wszystkie proroctwa tutaj wymienione wypełniły się.
Pozostało już tylko wdrożenie znaku bestii oraz siedem
ostatnich plag Apokalipsy.
(Po więcej informacji o tych wydarzeniach
potwierdzających ich wypełnienie odwiedź:
http://www.remnantofgod.org/near-the-end.htm)

Po mówieniu o tych, którzy odmawiają czczenia
Stworzyciela, Paweł powiedział w Rz 1:26-27, "Dlatego
wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich
bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie
przeciwne naturze, podobnie i mężczyźni zaniechali
przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku
drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając
sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich
zboczenie karę."

 Fałszywi głosiciele pójdą za pieniędzmi nie duszami
2 P 2:1-3, "Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i
wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać
będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił,
sprowadzając na siebie rychłą zgubę.
I wielu pójdzie ich zgubną drogą, przez nich droga prawdy
będzie obrzucona bluźnierstwami. Z chciwości zmyślonymi
słowami będą wami handlować, na których wyrok
potępienia od dawna spoczywa, a zguba ich nie śpi."
Wszyscy telewizyjni i kościelni kaznodzieje są znani
z głoszenia fałszywych proroctw. Żeby wymienić kilku,
Benny Hinn powiedział, że homoseksualizm zniknie
w latach 90, a Fidel Castro będzie martwy przed rokiem
2000. Pat Robertson twierdził, że huragany, trzęsienia
ziemi i tornada uderzą w Orlando na Florydzie w 1998 roku
oraz miliony przy tym zginą. Powiedział również, że
największe miasta staną w płomieniach w 2007r.,
a USA będzie pod atakiem nuklearnym w 2009r. Hal
Lindsey twierdził, że Porwanie Kościoła wydarzy się
w 1995r. William Branham przepowiedział, że 300tys. ludzi
nawróci się do Chrystusa podczas jego indyjskiej krucjaty,
co się nigdy nie wydarzyło, a także że Jezus powróci w
1977r. Harold Camping twierdził, że Porwanie Kościoła
wydarzy się 21 maja 2011r., a z kolei przewodniczący
Światowego Towarzystwa Biblijnego dr. F. Kenton Beshore
oświadczył wszystkim, opierając się na swoich życiowych
badaniach, że wydarzenie to będzie miało miejsce przed
2021r., a drugie przyjście Jezusa Chrystusa między 2018, a
2028r. Sam fakt, że głosi Porwanie Kościoła i fałszywy
siedmioletni Wielki Ucisk wymyślony przez watykańskich
Jezuitów jest wystarczająco zły. Lecz dla niego
przegapienie jednego prostego wersu biblijnego podczas
jego "życiowych badań", który udowadnia, że jest
fałszywym prorokiem, jest całkiem wymowny. Ten wers,
do którego się odnoszę to oczywiście Mt 24:36, gdzie Jezus
mówi,
"A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie
niebiescy, tylko sam Ojciec mój."
Co do głosicieli, którzy "będą wami handlować"; robią to
przez promowanie swoich kościołów i książek, by zwabić
cię do podarowania im pieniędzy. Już więcej nie interesują
się twoim zbawieniem. Teraz liczą się dla nich pieniądze.

Wiele dzisiejszych kościołów nie tylko ma
homoseksualnych kapłanów kierujących nimi, ale także
uznają one związki homoseksualne jako normę. Aktualnie
w niektórych krajach są prawa, gdzie użycie Biblii, by
pomóc osobie homoseksualnej dostrzec jej grzeszną drogę
jest postrzegane jako przestępstwo karane 5 latami
więzienia, grzywną w wysokości $5000.00 lub obiema
karami naraz. Kanada była pierwsza w przyjęciu takiego
prawa we wrześniu 2003r.
Watykan posiada największą znaną zorganizowaną grupę
homoseksualnych mężczyzn na ziemi, którego ponad
miliard katolików wierzy, że są święci. Ze względu na ich
uwielbienie tych mężczyzn, przekroczyli oni niegodziwość
zwykłych homoseksualistów w tym, że preferują teraz ciała
małych dzieci. Nawet głowy państw wychodzą z gabinetu,
aby twierdzić, że homoseksualizm jest normalny w wielu
krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Barney Frank,
amerykański kongresmen, jest jednym z najlepszych
przykładów, który poślubił swojego kochanka Jima
Ready'iego w dniu 7 lipca 2012r. Ale mało tego, Barack
Hussein Obama sankcjonował w Ameryce ślub
homoseksualny. I jak wszyscy wiemy, USA zawsze było
przykładem, który każdy naród chce naśladować. Niedługo
wszyscy będą podążać jej śladem. To potwierdza
proroctwo wypełnione przed oczami każdej osoby na
ziemi. Jezus powiedział, że będzie jak za dni Sodomy i ten
czas nadszedł. (Patrz: Łk 17:28-30)
 Zwiększy się liczba trzęsień ziemi
Mt 24:7, "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i
królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a
miejscami trzęsienia ziemi."
Od 526r. do 1896r. nasza planeta doświadczyła 21
poważnych trzęsień ziemi. To średnio około 0.02 trzęsień
rocznie, które zabiły ponad 10,000 osób. Niedługo po
"oficjalnym" rozpoczęciu się czasów końca według proroka
Daniela, mieliśmy również 21 trzęsień, które zabiły ponad
10,000; więcej ponad 50,000 i kilka ponad 200,000. Ale
tym razem te trzęsienia miały miejsce między 1906r. a
1990r. Zamiast patrzeć na okres 1370 lat dla tamtych 21
trzęsień, te wydarzyły się tylko w 84 lata! To 200 razy

więcej trzęsień ziemi w przeciągu 84 lat niż przez całe
zapisane 1370 poprzednich lat! Gorzej, według oficjalnej
strony rządowej USGS, świat aktualnie ma średnio
1,444,469 trzęsień ziemi wszelkich wielkości każdego roku!
 Oziębnie miłość wielu
Mt 21:12, "A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie
miłość wielu."
Sam przemysł aborcyjny jest dowodem na potwierdzenie
tego proroctwa. Miliony zabijają własne dzieci każdego
roku. W samym USA, każdego dnia 3,700 dzieci jest
torturowanych i zabijanych przez pozbawionych miłości
doktorów. I zabijają te drogie dzieci na życzenie ich
własnych matek. Pamiętaj, jest to tylko jeden akt
oziębienia miłości, w którym umiera ponad 30 milionów
każdego roku. Także widzimy nieczułość na świecie przez
wojny, prześladowania religijne, rozwody, strajki, znęcania
się, dzieci zabijające rodziców, samobójstwa, okrucieństwo
nad zwierzętami i w końcu, masowe morderstwa.
 Prześladowania chrześcijan na skalę światową
Dn 12:1, "W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę,
który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy
nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody
powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój
dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w
księdze."
To prześladowanie ludu Bożego tuż pod koniec jest
kolejnym proroctwem, które nawet szyderca może
zauważyć jako wypełnione po prostu czytając gazetę.
Patrząc na samych muzułmanów widzimy 200,000
zabitych chrześcijan każdego roku oraz dodatkowe
175,000 torturowanych. Ale nie tylko państwa
muzułmańskie zabijają chrześcijan. Także Chiny, Korea
Północna, Indie, Nigeria i Sri Lanka ich zabijają. Jeśli chodzi
o proste prześladowania, w których chrześcijanin jest
więziony lub nękany za swoją wiarę, niemal wszystkie
narody, w tym USA i Kanada, zaczęły to robić już z 10 lat
temu.
 Zwierzęta, insekty, ptaki i ryby będą zdychały masowo
Oz 4:13, "Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, On
bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły
prawda, miłosierdzie i znajomość Boga na ziemi.
Przeklinają, kłamią, mordują, kradną i cudzołożą; włamują
się, a krew styka się z krwią. Dlatego kraj okryty jest
żałobą i usycha ziemia oraz więdnie wszystko, co ją
zamieszkuje, wraz z dzikim zwierzem i ptactwem nieba;
tak, i nawet ryby giną w morzu."

Dosłownie każdy naród na ziemi był świadkiem
wypełnienia się tego proroctwa w ostatnich latach. Od
czasu, gdy to prorocze wydarzenie zaczęło mieć miejsce
codziennie na całym świecie, rządy zgodziły się, aby zmusić
wszystkie główne serwisy informacyjne, by nie wygłaszały
o nim w celu ugaszania prawdy, że koniec jest bliski. Tylko
kiedy wydarzy się to lokalnie, zezwala im się na
relacjonowanie o tym, ponieważ odoru martwych
zwierząt, ptaków, czy ryb w pobliskich rejonach nie da się
ukryć. Lecz muszą oni zeznawać kłamstwa o przyczynie
wymarcia, żeby trzymać ludzi w ciemności. Kłamstwa takie
jak 'brak tlenu zabił ryby'; mimo że tylko jeden rodzaj ryb
wymarł, a reszta pozostała nietknięta. Same kłamstwa są
wypełnieniem proroctwa z 1 Listu do Tesaloniczan 5:3,
"Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy zbliża
się ich zagłada; jak ból porodowy tej, co ma w łonie, i się
nie wymkną." Utrzymując to lokalnie uniemożliwiają
szerzyć się prawdzie, która pobudza wielu "letnich"
chrześcijan i poszukiwaczy wśród nas.
 Nastąpi pogoń za rozkoszą
2 Tm 3:1-4, "...w ostateczne dni... będą ludzie... miłujący
bardziej rozkosz niż Boga."
Dzisiaj świat dosłownie oddał się w każdą możliwą rozkosz.
Spójrz wokół, a zobaczysz, że bardzo mała ilość osób
uczęszcza do kościoła każdego tygodnia lub czyta Biblię
każdego dnia. Lecz gdy spojrzysz na ośrodki
wypoczynkowe lub kasyna zobaczysz, że są one wypchane
po brzegi. A tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na takie
rzeczy, widzimy w lokalnych barach. klubach lub na
kanapach przed telewizorem. I wszyscy z nich dogadzają
sobie dalej przez alkohol, narkotyki, sex lub nawet
jedzenie, by wywołać te dawno przewidziane przyjemności
cielesne.
 Nadejdą niebezpieczne czasy
2 Tm 3:1-5, "A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy
trudne."
Absolutnie każdy czytający tą ulotkę wie doskonale, że to
proroctwo wypełniło się przed oczami każdego człowieka.
Od znęcania na boisku do wojen i pogłosek o wojnach na
całym świecie potwierdza, że to proroctwo zostało
wyraźnie spełnione. Ale, żeby wymienić kilka więcej
obszarów rzeczywistości, w których zagrożenie wykroczyło
poza skalę wypełnienia; czy zauważyłeś zwiększenie się
liczby trzęsień ziemi, powodzi, masowych zgonów
zwierząt, tornad, pożarów lasów, zatruć pokarmowych,
katastrof morskich, huraganów, katastrof lotniczych,
strajków, lejów krasowych, lawin błotnych, wypadków
samochodowych, klęsk gospodarczych, seryjnych
zabójców, wypadków kolejowych, epidemii grypy, śnieżyc,
głodowania, zanieczyszczeń powietrza, tsunami, pandemii

i susz? Tak, wszystkie te straszne rzeczy miały miejsce w
przeszłości. Lecz nigdy wcześniej w historii ludzkości nie
działy się one wszystkie naraz i to w kółko na okrągło jak
widzimy to dzisiaj. Jest tak źle, że istnieją nawet specjalne
serwisy internetowe wypisujące te katastrofy codziennie.
 Choroby i głodowanie rozpowszechnią się
Mt 24:7, "... będą także głody, zarazy oraz miejscami
trzęsienia ziemi."
Dzisiaj jest tak mnóstwo różnych chorób, że Światowa
Organizacja Zdrowia musiała stworzyć nowe kategorie, by
je wszystkie śledzić. Ale nawet tutaj widzimy wstrząsającą
rzeczywistość, której sam nie przypuszczałem. Według tej
organizacji, kategorie chorób osiągnęły liczbę 12,420. I w
tej liczbie większość kategorii zawiera obecnie dziesiątki
różnych typów i szczepów związanych z każdą kategorią z
listy, a wiele zawiera dosłownie setki różnych typów i
szczepów chorób dla każdej z poszczególnych kategorii.
Gorzej, są to informacje z 2007 roku. Dlaczego są oni do
tyłu o tyle lat wzbudza obawy wielu badaczy statystyk. Czy
jest aż tak źle, że nie chcą już więcej publikować swoich
znalezisk? Sądząc po owocach naszych wybranych
urzędników, tak, chyba tak jest. Ostatecznie, tak jak
powiedziałem wcześniej, czyż nie jest również
przepowiedziane, że będą oni promować atmosferę
pokoju i bezpieczeństwa, aby trzymać ludzi pod kontrolą?
 Systemy religijne uformują obraz bestii
2 Tm 3:5, "Będą okazywać pozór pobożności, ale
wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń."
Apostoł Paweł prorokuje, że w kościołach za naszych
czasów będzie normą taki sam typ apostazji. Mówi w
2 Tes 2:3, że "przyjdzie odstępstwo, -zostanie objawiony
człowiek grzechu." Każdy kto widzi prawdę biblijną wie, że
apostazja kościołów jest wielka. To odstępowanie
religijnych przywódców doprowadziło do zaprzeczania
mocy Bożej, tak aby szukać pomocy w rządzie, który z kolei
poruszył wszystkie kościoły pod wpływem przywódców
politycznych, aby stworzyć obraz bestii w Rzymie, który
jest znany jako "Kościół i państwo". Identyfikator
podatkowy 501c3 w Ameryce, przedstawiony przez
Lyndona Johnsona w 1954r., któremu George W. Bush dał
życie w marcu 2006r. przez podpisanie go na drodze
prawnej, który ustanawia, że wszystkie kościoły z 501c3
mają być uznane za agencje rządowe z prawem do
lobbowania praw, spowodował, aby wszystkie kościoły
naśladowały strukturę Watykanu w Rzymie jako kościół i
państwo. Jedyną drogą do uzyskania 501c3 jest legalne
połączenie się kościoła z państwem, w którym rezyduje. To
jest dokładna kopia przepowiedzianej bestii watykańskiej.
Po dokładne informacje na ten temat wejdź na
remnantofgod.org/image.htm. Ta strona nie tylko oświeci

czytającego na rzeczywistość, w której przywódcy religijni
wypierają się Boga, ale również zilustruje, że tak jak Rzym,
identyfikator 501c3 daje kaznodziejom duchową i cielesną
moc nad ich gromadą, tak jak nasz Pan powiedział, że będą
jej szukać, aby mieć potrzebną im kontrolę na wymuszenie
dawno przepowiadanego znamienia bestii.
 Zwodzące duchy spowodują zwiększenie się
aktywności okultystycznej
1 Tm 4:1, "A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy
odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów
zwodzących i nauk diabelskich"
Nie tylko widzieliśmy okultyzm wywierający od lat wpływ
na kościół, a specjalnie na Katolicyzm z jej licznymi
doktrynami pogańskimi, widzimy tak zwane święta jak
Halloween, Boże Narodzenie, czy nawet Wielkanoc
powodujące miliardy do kłaniania się Baalowi i
okultyzmowi tak jak proroctwa przewidziały dla
dzisiejszych letnich chrześcijan. Ale nic z tego nie równa się
z wpływem Watykanu na wszystkie światowe religie, jeśli
chodzi o demona zwanego Harrym Potterem. 2 lata temu
uniwersytet w St Andrews stwierdził następująco przez
wszystkie główne media, aby zapewnić globalny rozgłos.
"Harry Potter powinien być postrzegany jako figura
Chrystusa, ponieważ promuje Biblijne wartości." - St
Andrews University Theologian Rev Dr Stephen Holmes
Zauważ co Watykan powiedział jeszcze rok wcześniej.
"mieszanka nadprzyrodzonej niepewności i romantyzmu
tworzy właściwą równowagę, czyniąc przygody
bohaterów bardziej wiarygodnymi." recenzja mówi dalej,
by nazwać ostatni wpis "najlepszym z serii." - Osservatore
Romano art. 'Harry Potter And The Half-Blood Prince': Now
Vatican-Approved!
Proroctwo powiedziało, że blisko końca okultyzm się
powiększy i widzimy, że kościoły postawiły swoją pieczęć
zatwierdzenia na najbardziej niegodziwy film i książki znane
człowiekowi. Teraz widzimy eksplozję aktywności
okultystycznej na ziemi zgodnie z oczekiwaniami. Gorzej, to
wszystko ma wpływ na dzieci w wieku najbardziej na to
podatnym. Te dzieci będą dorosłe, a niektóre na pozycjach
władzy już nawet w 2018r.
 Ustabilizuje się nowy porządek świata
Ap 17:12, "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu
królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą
władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią."
Zauważ jak podany dokument aktualnie używa takich
samych sformułowań znalezionych w księdze Apokalipsy.

Adaptive Model of the Global World System
"Klub miał swoje początki w kwietniu 1968r., kiedy
przywódcy z dziesięciu różnych krajów zebrali się w
Rzymie... Organizacja stwierdza posiadanie rozwiązań dla
światowego pokoju i dobrobytu... Klub Rzymski otrzymał
zadanie nadzoru regionalizacji i unifikacji całego świata...
"Znaleziska i zalecenia Klubu są publikowane od czasu do
czasu w specjalnych, wysoko poufnych raportach, które są
wysyłane do elit władzy, by je zaimplementować. 17
września 1973r. Klub wypuścił taki jeden raport
zatytułowany Regionalized and Adaptive Model of the
Global World System... Dokument ujawnia, że Klub
podzielił świat na dziesięć polityczno-ekonomicznych
regionów, które nazywa 'królestwami'." - June 2006, Truth
Provided Newsletter
 Dziwne znaki w niebiosach
Łk 21:11, "I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami
zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba."
W 2013r. byliśmy świadkami wybuchu wielkiej asteroidy
na Syberii uszkadzającej budynki i raniącej tysiące ludzi,
aktywność na Słońcu jest uważana przez naukowców za
zmieniającą fizykę ziemską, na biegunach Marsa formują
się chmury, pole magnetyczne Merkurego jest bardzo
widoczne, pierścienie Saturna zmieniają się wraz z nowym
obszarem promieniowania emitowanym od wewnątrz,
Wenus ukazuje masywne regiony wypełnione wysoką
temperaturą, Uran jest kompletnie pokryty zieloną
chmurą generującą ogromne burze, pojawiają się
asteroidy z własnymi "pierścieniami", Jowisz ma wybuchy
wielu nowych, globalnych burz, chmury Neptuna znikają,
Pluton, mimo że oddala się od Słońca, doświadcza 300%
wzrostu ocieplenia, krwawe księżyce są częstsze, a chmura
z Oriona zdaje się zbliżać w kierunku Ziemi.
 Bogaci będą gromadzić skarby na ostatnie dni
Jk 5:3, "Złoto wasze i srebro pordzewiało, a rdza ich będzie
na świadectwo przeciwko wam i pożre ciała wasze jako
ogień; zgromadziliście skarb na ostatnie dni."
Wszyscy przez ostatnie lata widzieliśmy bogatych
stających się bogatszymi oraz biednych stających się
biedniejszymi. Lecz dopiero zobaczymy twardy dowód, że
bogaci aktualnie do tej pory chomikują swój majątek.
Przez wiele problemów w gospodarce, stworzonych przez
człowieka, wiele dużych korporacji nie tylko przestaje
zatrudniać, ale wyrzuca ludzi i gromadzi pieniądze, aby
pozostać płynnym w przypadku katastrofy ekonomicznej.
Ale tak wiele dobrego te pieniądze im zrobią kiedy niebo
otworzy się od wschodu, że potwierdzi to, iż wybrali oni
złe środki przygotowawcze. Powinni byli poszukiwać
Zbawiciela zamiast finansisty.

Czy przedsiębiorstwa przygotowują się na upadek USA
jak Rzymu?
"Bez wątpliwości Stany Zjednoczone są Rzymem naszych
czasów. ...Więc dlaczego przedsiębiorstwa gromadzą
pieniądze? Odpowiedź jest prosta. Przygotowują się na
katastrofę. W 2008r. spółki skosztowały jak wyglądałoby
załamanie finansowe Stanów Zjednoczonych. Rynki akcji
spadły o 50%, bezrobocie wzrosło ponad dwukrotnie przez
lata 2007-2010, a ciężko zadłużone spółki jak Bear Sterns,
Lehman Brothers i Washington Mutual wpadły w
bankructwo. Wszyscy widzieli wpływ jaki to miało na ich
życie kiedy podstawowe elementy takie jak jajka, mleko i
inne artykuły spożywcze osiągnęły najwyższy poziom
cenowy. Widzieli wzrost ceny paliwa do poziomu
przyćmiewającego najgorsze kryzysy 1970r. To były
oznaki, że nasz upadek był możliwy, a nawet bliski." -Dan
Mangru, "Mangru on Money" art. 06-20-13 WND.com
 Ewangelia tuż przed końcem będzie globalnie głoszona
Mt 24:14, "I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po
całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy
nadejdzie koniec."
"Jak nigdy wcześniej możliwe jest zapoznanie ludzi z
całego świata z Ewangelią. Liczne sposoby komunikacji -radio i samolot, dodawane do pozornie prozaicznego
wkładu wcześniejszych dni, drukowanych stron, kolei,
parowców i samochodów-- czynią fizycznie możliwymi
osiągnięcie wszystkich ludzi. Chrześcijańskie wspólnoty w
prawie każdym kraju i prawie każdym szczepie
dostarczają, jak nigdy wcześniej, trzon do szerzenia
wiary." - Kenneth S. Latourette, The Christian Outlook
(New York: Harper and Brothers, 1948), pp. 200, 201
Miej na uwadze, że ten fragment jest z artykułu
napisanego w 1948r. Teraz mamy dostęp do komunikacji
satelitarnej, wzmocnionych zdolności radiowych,
telefonów komórkowych i oczywiście internetu, by pomóc
rozpowszechniać Ewangelię światu. Koniec, o którym
mówi proroctwo nastąpi niedługo!
Jest o wiele więcej proroczych wydarzeń, które miały
miejsce w historii, a których tu nie wypisałem, żeby ta
ulotka była krótka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
odwiedź nas online: www.remnantofgod.org

