
OSTATNIE ROZDZIAŁY PROROCTWA
Żyjemy w godzinie zero ostatnich czasów! Końcowe rozdziały proroctwa zamykają się prowadząc do międzynarodowych kryzysów  

różnych rodzajów.

Widzimy, jak Europa Wschodnia i  Zachodnia jednoczą się w powstawaniu światowego handlu!  –  „USA w ukryciu pracują nad 
wszystkimi rodzajami planów dla Watykanu, Izraela i innych narodów, by zapoczątkować jedność świata!” Ale z tego powstanie 
Odrodzone  Imperium  Rzymskie! To  niesamowite,  że  żyjemy  w  godzinie,  w  której  jesteśmy  świadkami  tych  ostatecznych  scen 
nadchodzącej historii świata! Pisma objawiają diabelskiego spustoszyciela; Rzymski Książę będzie głową tego Odrodzonego Imperium 
Rzymskiego. (Ap. rozdz. 13, 17 i 18)

Pisma przewidziały,  że antychryst będzie kontrolował złoto,  energię i  wiele rzadkich towarów. Chce on przymierza dla swojego 
miejsca w centrum ziemi wraz z Izraelem i porozumienia z narodami arabskimi, by uzyskać kontrole nad olejem. A także kontrolować  
minerały Żydów w Morzu Martwym. One tylko są warte biliony dolarów. Wraz z kontrolą Watykanu,  będzie on następnie posiadał 
władzę nad skarbami ziemi do swojej dyspozycji! Powstanie tego fałszywego księcia przyczyni się do porozumienia i stanie się on z  
początku przyjacielem Izraela i  przyniesie pokój i  bezpieczeństwo! Ale w środku tego,  stanie się on śmiertelnym wrogiem. Uwaga:  
Wysłano mi interesujący artykuł, dający dobry punkt widzenia. Cytat: „I potwierdzi on przymierze z wieloma na jeden tydzień. . . 
(Dan. 9:27). To oznacza jeden tydzień jako 7 lat. Zatem zawrze on siedmioletnie przymierze z narodem Izraela. Dlaczego musi dokonać 
tego porozumienia? Widzimy dziś ciężkie obawy o Środkowy Wschód. Główne źródło światowej ropy jest kluczem do zasobów energii, a 
także do ekonomii narodów świata. Europa rozumie teraz, że musi mieć wojskową obecność na Środkowym Wschodzie. Musi chronić 
swoją linię życia oleju,  ponieważ niemal 100 procent oleju,  który zaopatruje Europę w energię pochodzi  ze Środkowego Wschodu.  
Dlatego, musi myśleć w kategoriach posiadania trwałej, zależnej militarnej obecności na Środkowym Wschodzie. 

Gdzie  może  znaleźć  miejsce  lądowania,  by  umieścić  tę  obecność  wojskową?  To  musi  być  zrobione  przez  morze.  Najlepszym 
miejscem lądowania (w rzeczywistości, jedynym praktycznym) jest stabilne państwo na Środkowym Wschodzie  - naród Izraela. 
Więc Europa i  Izrael  dokonują militarnego przymierza.  Ta osoba,  która jest  przywódcą Europy i  świata,  może właściwie jak się to  
przewiduje, zainwestować pieniądze w narodzie Izraela i nawet pomóc im zbudować nową świątynię (jeżeli jeszcze nie mają świątyni).

Z początku, antychryst zgadza się na ten cały program, ale teraz zaczyna on odkrywać, że podczas gdy łatwo jest uzyskać władzę, 
trudno jest ją utrzymać. Więc musi się przerobić w oczach ludzi. Czyni krok za krokiem w tym kierunku przerabiania, aż ostatecznie  
ogłasza siebie Bogiem.  To  dla Izraelitów jest  ohydą spustoszenia.  Odrzuca on swoje przymierze z  Izraelem.  „.  .  .  A około połowy 
tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do  
końca,  do czasu ustalonego na spustoszenie”.  (Dan.  9:27) Łamie on swoje  przymierze w połowie tygodnia i  zatrzymuje ofiarę 
krwawą i ofiarę z pokarmów. Cóż za przerażający czas, jaki staje się dla narodu Izraela.

Teraz zgodnie z proroctwem, z początku przynosi on pokój i dobrobyt. (Dan. 8:25) – „Lecz potem staje się podłym, bezlitosnym i  
złowrogim szaleńcem, którego świat jeszcze nie widział”. (Dan. 11:36-40) – Ten tak zwany geniusz zła jest teraz na ziemi. Dostanie on  
również wsparcie od bogatych ludzi! „W odpowiednim czasie pojawi się nagle na scenie, ale pozostanie niezauważony przez ludzi, gdy 
później stanie się demoniczną osobą!” – Iluzja, złudzenie i oszustwo pokryją ziemię jak mgła! „Człowiek stworzył właśnie dla siebie  
świat fantazji zamiast rzeczywistości!” I łatwo go przyjmą, ponieważ ziemia będzie przechodzić z jednego kryzysu w kolejny! (Przeczytaj  
wcześniejsze Zwoje).

Lecz pod koniec 7 lat, nie będzie miał on tego na swój sposób. Gog powstaje przeciwko niemu dla bogactwa świata i Środkowego 
Wschodu. (Ezech. rozdz. 38) – Także zastępy Chin i Azji przychodzą jak szarańcza na Ziemię Świętą. Na świecie wybucha Armagedon. – 
„Żyjemy w najbardziej istotnym i ważnym czasie w historii świata! Wybrani jednoczą się ku ostatniemu odnowieniu, gdy oni  
doświadczają niektórych z ostatecznych finałowych scen!” – Na przykład – 2500 letnie proroctwo ma miejsce! – Rzym – Watykan 
negocjuje z Izraelem po raz pierwszy w historii! (Dan. 9:27) – Pisma to przewidziały. Arka, drzwi do zbawienia powoli się zamykają! W  
rzeczywistości, w Ap. 3:20 pokazuje zamknięte drzwi i Jego pukającego do jeszcze kilku dusz, by wpuszczono Go do ich serc!

Nasz wiek szybko się dopełnia. „Społeczeństwo i politycy dochodzą rozdroża dróg. Religijne systemy są na rozstaju dróg, a 
także  w  połączeniu!  –  Nieroztropne  panny  i  letni  chrześcijanie  są  również  na  rozstaju  dróg!  Cały  świat  znajduje  się  w 
określonym połączeniu!” – Nadchodzą nowe i nieoczekiwane rzeczy. „Niebiańskie niebiosa, Biblia oraz Pisma tak głoszą! – Oraz 
Duch Święty dowodzi,  że nie będzie to dobre dla ludzkości!  Podczas gdy fałszywe kościoły modlą się o super przywódcę,  
wybrani modlą się o powrót naszego Pana Jezusa! A On wkrótce im odpowie!”

Zgodnie  z  niebiańskimi  znakami na niebiosach,  kiedy słońce,  księżyc  i  kilka  większych ciał  spotkają  się  razem,  nastaną pewne  
większe i potężniejsze trzęsienia i ogromne wstrząsy! Także natura będzie szaleć! – „Żywioły, wiatr, ziemia, ogień i woda ukażą Jego moc,  
jako ostrzeżenie od żywego Boga, że czas jest krótki!” „Jego chwała i światła będą wokół wybranych, podczas gdy te wszystkie światowe  
wydarzenia będą miały miejsce!” „On im objawi mądrość wiedzy i wgląd!” Wiara pobrania jest u drzwi! – „Wychwalaj Pana!”

Twój Przyjaciel,

Neal Frisby
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