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TRZĘSIENIA ZIEMI – ANTYCHRYST – MAŁY RÓG

„Nadchodzą trzęsienia ziemi! Proroctwa w tym liście objawią ich znaczenie! – Wzrost trzęsień jest znakiem, że ten rozdział się kończy,  
jest  ostrzeżeniem  dla  ludzi,  by  się  wszędzie  nawracali!  –  Także  na  końcu  tego  listu  rozważymy  powstanie  ‘małego  rogu’  zgodnie  z  
apokalipsą Daniela! – Ten róg jest teraz na ziemi, lecz jeszcze nie jest ujawniony!”

„Biblia  daje nam proroctwa trzęsień ziemi,  jakie zaszły w Starym Testamencie (Amos 1:1) – Znaki!”  – „Było drżenie przy śmierci  i 
zmartwychwstaniu Jezusa!” (Mat. 27:51 – Mat 28:2) „A przy Jego drugim przyjściu, oczekujemy gigantycznych trzęsień na całej ziemi 
przed pobraniem! –  Wyroki  Trąb poprzedzane są  trzęsieniami!  (Ap.  8:5)  Potężne trzęsienie ziemi  będzie,  gdy  Dzień Pański  się 
zacznie!” (Ap. 6:12) – „Wielkie trzęsienie ziemi będzie miało miejsce w czasie wynagrodzenia proroków i świętych!” (Ap.  11:18-19)  – 
„Następnie, będzie jedno katastrofalne trzęsienie ziemi, o którym powiemy za chwilę! – Również z powodu przeciwstawienia się narodów  
względem Boga, olbrzymie, kataklizmowe trzęsienia będą w przyszłości, które zniszczą całe miasta i zmiotą wiele istnień! Możemy także  
oczekiwać, że wiele części Kalifornii będzie zniszczonych w niedalekiej przyszłości przerażającymi trzęsieniami!” -  „Światowe kontuzje 
będą miały miejsce, jako że system bestii wyłania się do władzy! – Tak, rzeczywiście sejsmiczne i kosmiczne zakłócenia są w  
drodze!”

„Teraz,  niektóre  z  tych  rzeczy,  o  których  zamierzam  napisać,  mogą  pojawić  się  w  bliskiej  przyszłości,  lecz  Bóg  w  swoim  boskim 
miłosierdziu daje złemu światu trochę czasu, następnie, to ich będzie czekało! – Objawię więcej w moich listach!” – „Po pierwszych 6 
Trąbach (Ap. 8:9) świat osiągnie etap końcowej 7-mej Trąby! – I tych 7 aniołów wyruszy ze Świątyni z ostatnimi 7-ma plagami gniewu  
Boga! (Ap. Rozdz. 15) – Ten sąd jest wytłumaczony w innych pismach i jest nazwany trzecie biada! (Ap. 11:14) tłocznia gniewu Bożego!  
(Ap. 14:19) – Śmiertelne czasze (fiole) (Ap. 14:7) – Godzina Jego sądu! – I wielki dzień Jego gniewu! – 6-sta Pieczęć!” (Ap. 6:12-17).

A teraz, zajmiemy się ostatecznym i największym trzęsieniem ziemi w historii! Jest ono wypełnione po 7-mej czaszy lub pladze! A tutaj  
znajdują się wydarzenia, które nastąpią wraz z tym! Z tymi najpotężniejszymi trzęsieniami ziemi, przyjdą światowe geologiczne wstrząsy.  
Miasta narodów upadną! –  Ogromne zaburzenia atmosferyczne z grzmotami i piorunami! Spadnie wielkie gradobicie z nieba! – 
Wielki Babilon otrzyma kielich Bożego gniewu! – Zniszczenie bestii i uwięzienie Szatana w więzieniu! – „W tym czasie bitwa 
Armagedon miała miejsce! – Widowiskowe wydarzenia wyjdą na jaw!” „W Rozdziale 13 i 14 w Zachariaszu, trzęsienie w Jeruzalem dzieli  
je na trzy części! Tylko jedna trzecia jest przeprowadzona przez ognień!” – „14. Rozdział w Zachariaszu kontynuuje objawianie wydarzeń, 
które będą miały miejsce! Jego stopa dotknie Góry Oliwnej! Rozstąpi się ona w wielką dolinę, z której wypłyną źródła wody!” – „Hag. 2:6-7  
ujawnia wielkie kataklizmowe zakłócenia na niebie i ziemi!”

Iz.  24:1,  18-20 „opisuje ziemię jako zupełnie rozbitą,  całą w rozkładzie! – To pokazuje oszołomioną ziemię,  zataczającą się w tą i  z 
powrotem jak pijak! Prawdopodobnie podczas ostatniej fazy tego wszystkiego, oś ziemi będzie przesunięta, by przygotować się na 
Millenium! Tuż przed tym, światowy Ekonomiczny Babilon i Eufrat będą zniszczone przez atomowy holokaust!” (Ap. 18:8 – Zach. 14:1-5, 
9-12) – „Przed tym Rzym i religijny Babilon będą zniszczone przez atomowy ogień!” (Ap. 17:16-18) – „Mniej więcej w tym czasie, Środkowy 
Wschód i Komercyjny Babilon przejdą przez palące zniszczenia – Nowy Jork, Wybrzeże Wschodnie, Detroit i wiele innych głównych miast 
Stanów  Zjednoczonych  zostaną  zniszczone  przez  atomowe  pociski  i  broń  satelitarną  wliczając  inne  wielkie  miasta  na  świecie,  
Komunistyczne, itd.”  (Przeczytaj Ap.  18:17-18 – Ap.  Rozdz.  16) – „Także większość z pól naftowych w Arabii  Saudyjskiej  i  otaczające 
terytoria przejdą przez katastrofalne piekło! – Wybudowali oni kompleks militarny w tym rejonie! – Zrobią dobrze, jeżeli przeczytają to  
Pismo!” – Iz. 29:6-7, „Odwiedzi was Pan Zastępów z gromem, hałasem, burzą, nawałnicą i płomieniami pożerającego ognia! – Iz.  
24:6, Ziemia jest spalona i pozostało niewielu ludzi!”

„Teraz, zanim te powyższe wydarzenia będą miały miejsce, zwróćmy naszą uwagę na diaboliczny ‘mały róg’, który najpierw wzrasta  
pokojowo, lecz następnie staje się brutalnym niszczycielem zapoczątkowującym rozlew krwi na ziemi!” – „Na początku, jest wspomniany  
tak jak pojawia się w Dan. 7:7-8, ale w Dan. 8:8-9 jest opisane skąd pochodzi i w jakim kierunku zmierza!” – „Przeczytaj to uważnie, to  
zagadkowa tajemnica. Najpierw wyjdzie on z Imperium Greckiego, które zostało przejęte przez Imperium Rzymskie! – To objawia, że z  
Imperium Greckiego wyjdzie ‘mały róg’! Przybędzie on na południe, w kierunku wschodnim, ku Izraelowi! Więc, po pierwsze, jego miejsce 
jest na północ od Ziemi Świętej! Która jest wokół Babilonu (Iraku) – Syrii lub Asyryjskiego terytorium w pobliżu Babel!” – Anioł ponownie  
opisuje to w wersetach 21-25! – Innymi słowy, król Grecji (królestwo Aleksandra Wielkiego), które było podzielone na cztery części, i z  
jednej tej części miał wzrosnąć ‘mały róg’!  – Więc on nadal jest Księciem Rzymian najwyraźniej z żydowską krwią – ponieważ to on  
ponownie ożywi stare Rzymskie Imperium!” –  „Widzimy go ponownie w Ap. Rozdz. 13 w pełnej mocy!” – „Następnie idzie on do 
Świątyni Żydowskiej i ogłasza siebie bogiem!” (II Tes. 2:4) „Przejmuje on także Środkowy Wschód, kontrolując i blokując zapasy, 
baryłki ropy, srebro i złoto, itd.”

„Tutaj  jest  reszta tajemnicy!  Dan.  11:40,  44 pokazuje,  jak północ,  południe i  wschód naciskają  na  niego w katastrofalnej  wojnie!  – 
Jedynym miejscem,  które  na niego  nie  naciska jest  zachód.  Ma z  nim okrążenie  zachodu w tym momencie!”  –  „Teraz ‘zła  gwiazda’ 
powstanie z terytorium, o którym po raz pierwszy mówił anioł, lub będzie on musiał iść tam i wyruszyć z miejsca o którym była 
mowa! – „Z pewnością mam trochę więcej na temat tej zastanawiającej tajemnicy, a to zostanie ujawnione w odpowiednim czasie!”

„Jako że wiek się kończy, zły król dojdzie do władzy z wyrafinowaną przebiegłością i inteligencją, lecz będzie to szatańska moc, a nie jego 
własna; będzie mu się powodziło i będzie mistrzem zwodzenia, pokonując tych, którzy toną w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa! – Jego  
duma będzie tak wielka, podniesie on pieść na Najwyższego Boga, by z nim walczył! – Ale w ten sposób przypieczętuje on własną zgubę!  
Będzie zmielony w proch przez Króla Królów!” (Ap. 19:19-20) – Iz. 34:2,  „Oburzenie i gniew Pana jest nad wszystkimi narodami i 
armiami, by całkowicie je zniszczyć, zaprowadzić na rzeź!” - „Chcę objawić ludziom przez proroctwo, że wiek się kończy!” – „Noc jest  
późna, więc weźmy się do pracy!”

W Bożej miłości i błogosławieństwie,

Neal Frisby
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