
    
FAŁSZYWA ŚWIĄTYNIA ANTYCHRYSTA 

 

„Zbliżamy się do czasu, kiedy gwałtowne zmiany zaczną mieć miejsce na ziemi. Światowe wydarzenia torują drogę dla nadchodzącego 
człowieka grzechu, by się ukazał rzucając swój cień zła w Bożej Świątyni, jako fałszywy mesjasz! Idźmy za biblijnym wzorem, by to  
udowodnić!”

Ap.  11:2,  „ujawnia mierzenie  Świątyni  Boga i  objawia,  że ludzie antychrysta będą deptać  nogami Słowo Boże i  prawa przez 42 
miesiące! Werset 7 ukazuje ducha bestii, który wchodzi w fałszywego Chrystusa! Bystre duchowe oko Pawła uchwyciło tą złowrogą 
postać mistrzowskiego oszusta siedzącego w samej Świątyni wybudowanej dla Boga,  uzurpując sobie bycie bóstwem!” (II  Tes. 2:4) 
„Paweł ostrzegł, że kilka rzeczy może pojawić się przed tym. Najpierw będzie wielki bunt i odchodzenie od Boga! Widzimy to nawet  
teraz! Pisma tłumaczą to w ten sposób”. „Powstanie człowiek buntu, najwyższy syn piekieł, przeciwstawi się on każdemu bogowi, 
który jest i zniszczy każdy inny obiekt podziwu i kultu! Wkroczy i zasiądzie jako bóg w Świątyni Bożej, twierdząc, że to on sam 
jest bogiem!” Ap. 13:5-6 pokazuje, „jego donośne szyderstwa, podłe usta mówiące przeciwko Bogu i Jego dzieciom!” II Tes. 2:6-8 
ukazuje,  „pierwsza część jego pojawienia się jest  ukryta,  następnie w połowie jego 7 letniego okresu, objawia, że Duch Święty jest 
zabrany z drogi, a wybrane dzieci są pobrane, potem ten niegodziwiec ujawnia swoją bestialską postać! Następnie w tym czasie jego 
charakter zmienia się, a szatański duch piekieł wstępuje w niego (Ap. 17:11), i szaleje on w swojej wściekłości, jak narzędzie Szatana  
pełne szatańskiej mocy – z dziwną demonstracją! I całkowicie oszuka wszystkich, którzy zlekceważyli prawdę!” – Ez. 28:2-6 pokazuje,  
„jego bogactwo i  jak zdobył tego więcej!  To złożone  proroctwo na ten dzień,  ale sięga ono innego wymiaru i  zasięgu naszych dni! 
Wspomina, że nie ma sekretu ukrytego przed nim! Objawia go z mądrością większą od (mądrości) Daniela, tak, iż zgromadził mnóstwo 
skarbów”. „Wersety 4-5 ujawniają jak zwiększył on swoje bogactwo!”

Weźmiemy to z oryginalnych przekładów hebrajskich, które dają nam dobry wgląd. To brzmi, „Uczyniłeś siebie silnym przez twoją 
naukę i twoją wiedzę i wzbogaciłeś się w skarby złota i srebra. Handlowałeś ze swoimi wieloma naukami, a twe serce wzrosło z  
twoją siłą!” „To pokazuje komputery i  sprzęt elektroniczny,  które są użyte w jego masowym światowym handlu! Działał prosto ze 
swoich świątyń (werset 18)!” – „Następujące wersety ukazują szatana, który w nim był,  upadłego cheruba, werset 14. Pokazuje, że 
chodził on pośrodku jasnych kamieni Bożych (błyszczących klejnotów!) – Werset 16 objawia, że był on prawdziwym demonicznym 
handlowcem!” Werset 18-19 pokazuje „jego całkowity upadek w popioły!” Zach. 5:7-11 objawia, „ten człowiek grzechu najwyraźniej  
przyniesie eksploatacje bogactw, do ziemi Szinear, która jest starym Babilonem, jako jedne z większych centrów handlu; to jest blisko 
ogrodu Eden, gdzie szatan zaczął i rozpoczął czczenie bożków!”  Dan. 11:45 objawia ostatni obraz fałszywego boga antychrysta, 
gdzie  działa  blisko  Jerozolimy  w  jego  pałacu  „jednak  dojdzie  do  swego  końca,  ale  nikt  mu  nie  przyjdzie  z  pomocą!”  
„Zdecydowanie  będzie  on  religijną  postacią,  kiedy  wkrótce  się  pojawi!”  Wersety  38-43,  „potwierdzają,  że  jego  skarbce  
dosłownie były przepełnione skarbami ziemi!”

PRAWDZIWA ŚWIĄTYNIA BOŻYCH WYBRANYCH – CAPSTONE

„Lecz zanim powyższe nastąpi, Bóg będzie miał Świątynię Pogan pełną Jego mocy i wyjątkowych manifestacji Jezusa, które osłoni  
wszystko widziane wcześniej,  gdy synowie żywego Boga wezmą ich  pozycje wraz z  Nim,  a On ustawi kamienie  ognia wokół  nich,  
przygotowując na pobranie! Świątynia, którą widział Ezechiel to rodzaj tego, w jaki sposób Bóg będzie działał z nami na końcu! 
(Ez. 10: 3-4, 18-19) Jego świątynia będzie pełna chwalebnej manifestacji i mocy!”  „Również tuż przed tym, jak Pan wstrząśnie 
wszystkimi narodami, objawi On inny rodzaj, tego co ma przyjść! (Ag. 2:6-9) I mówi, chwała tego późniejszego domu będzie wielka! Jest  
to  podwójne  proroctwo  na  wtedy  i  dokonuje  się  w  naszym  czasie!”  Zach.  4:9  jest  również  podwójnym  proroctwem,  jednym  dla 
przeszłości i dla naszych czasów! Zauważ werset 7 pokazuje pojawienie się „Headstone”, który mógłby pojawić się tylko w naszych  
czasach! Oryginalne tłumaczenie hebrajskie mówi dosłownie, On przyniesie „Capstone”. 

Headstone jest zawsze związany z oblubienicą,  ponieważ Hebrajczycy odrzucili  to przy pierwszym przyjściu Chrystusa!” 
Zach. 3:9 pokazuje „kamień z 7 oczami, które są jak 7 lamp ognia! (Ap. 4:5)” – „Także poza górą Świątyni widzimy Bożą głowę i 
usta, które dosłownie pasuje do tego Pisma dla posłańca ostatniego Kościoła Wieku, Ap. 3:16, gdzie mówi, On wypluje ich ze swoich ust! 
Tylko wybrani zostaną powołani do posługi Headstone żywego Boga! 7 Gromów udowodni i przyniesie wszystkie rzeczy, które Bóg 
obiecał!” Hab. 2:20, „Lecz Pan jest w swojej Świętej Świątyni: niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia!” – „Dawid w Ps. 61:2-4 widział  
piękną wizję Świątyni końca czasu!”

„A teraz kończąc na Mal. 3:1-3, objawia pierwsze przyjście Chrystusa jako posłaniec, lecz także pokazuje, że przyjdzie On ponownie w 
posłańcu na koniec!”  Jest  tutaj  dobre tłumaczenie zaczerpnięte z greckiego,  „Wtedy ten,  kogo szukasz,  przyjdzie nagle do Swej 
Świątyni – Posłaniec Bożych obietnic, by przynieść ci wielką radość! Tak, on z pewnością nadchodzi”, mówi Pan Zastępów. „Lecz 
kto może przetrwać, kiedy on się pojawi? Kto przetrwa jego przyjście? Ponieważ jest on jak płonący ogień oczyszczający cenny  
metal i może on wybielić (oczyścić) najbrudniejsze szaty! Tak jak rafinator srebra, będzie on siedział i uważnie obserwował jak 
zanieczyszczenia są wypalane! On oczyści Lewitów, uczniów Boga, oczyszczając ich jak złoto czy srebro, by mogli wykonywać 
swoja pracę dla Boga z czystymi sercami!” – „Amen! Pan Jezus oczyści swoich wybranych w żywym ogniu Ducha Świętego! Wielkie i 
cudowne rzeczy są tuż przed Jego dziećmi!”

Z poważaniem twój partner w modlitwie,

Neal Frisby
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