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GŁÓWNE ŚWIATOWE WYDARZENIA

„Widzieliśmy główne światowe wydarzenia dziejące się każdego dnia, które były opisane w zwojach i zobaczymy jeszcze 
więcej ich wypełnień w niedalekiej przyszłości!” – Jedną z rzeczy do wypatrywania w przyszłości są ogromne trzęsienia 
ziemi  i  burze!  „To  będzie  Bóg,  który  pozwala  na  ostrzeżenie  ludzi,  przed  nadchodzącym  fałszywym  systemem  i  
zmianami w strukturze ekonomicznej świata i bezrobociem, również klęski głodu pojawiające się później! Przed nami 
wiele przewrotów! Nadchodzą gigantyczne zmiany! Także wszystkie kręgi biznesowe i zwyczaje ulegną zmianie. We 
wszystkich zwojach i literaturze objawiamy wydarzenia,  które nastąpią,  dotyczące tego narodu i  innych!”  Będziemy 
mieć recesję, inflację mieszaną z pewnym dobrobytem. „Następnie, w przyszłości z kryzysu powstanie zmiana waluty pewnego 
typu, lub rodzaju rewaloryzacji. Jeżeli inflacja będzie się utrzymywać, zabierze walutom całą ich wartość i wprowadzi nas w 
finansową zagładę! Piszę to, jako ostrzeżenie, ponieważ zgodnie z księgą Daniela i Apokalipsą będzie nałożona ścisła kontrola!” 
(Ap. 13:16-18) – „Nawet po tym, jak inflacja osiągnie szczyty i powinna nastać deflacja, nadal potrzeba będzie całodniowej 
zapłaty za jedną porcję jedzenia!” Ap. 6:5-6, „objawia ‘grosz’ (pens), który jest ‘denarem’ i oznacza ‘całodniową zapłatę’, będącą  
pod kontrolą!” – „To pokazuje także, co jest zapłatą za grzechy w systemie antychrysta, czarny koń Apokalipsy przynoszący 
depresję!” „Systemy złego kościoła!”

Mi.  5:5,  „ujawnia trochę więcej  odnośnie  Asyryjczyka,  objawia skąd pochodzi  duch antychrysta!  Babilon podbił  Asyrię  i  
odziedziczył  jej  fałszywe  bożki  i  religie,  a  wtedy  fałszywe  religie  powędrowały  do  Pergamonu!”  (Ap.  2:12-13)  „A  potem  
przeniósł  się  do Rzymu,  a  gdy pogańskie  imperium Rzymskie  upadło,  powstał  z  jego popiołów tron papieski,  dominująca  
światowa siła!” Także Mi.7:12-18, „objawia więcej odnośnie tego! Mi. 6:9-12, 16 objawia więcej niegodziwości!” „System bestii 
właśnie  rozpoczyna  pokazywać  swoją  obecność  i  formuje  pułapkę  (sidło)!  Wszystkie  rządy  (narody)  będą  w 
przymierzu z antychrystem. Silne połączenie złych super mocy, będzie dotykać świat!  Dyktatorskie ekonomiczne i  
finansowe ograniczenia, rozwiną się i będą strategicznie nakładane na światową gospodarkę!”  „Bezwzględny przywódca 
będzie  kontrolował  światowe  zasoby  złota  (finanse)  i  będzie  wystarczająco  wpływowy,  by  bojkotować  i  dyktować 
międzynarodowym rynkom pieniężnym i narzucać swoją wolę na państwa z problemami ekonomicznymi!” – „Nawet przed 
naszymi  oczami,  państwa  tworzą  wzorzec  dla  światowego  władcy!  Również  Stany  Zjednoczone  są  zadłużone  u 
międzynarodowych bankierów i ewentualnie będą wciągnięte w jeden światowy system rządu!”

Teraz przejdźmy do pewnych interesujących tematów i wydarzeń! Możemy zobaczyć Europę tworzącą i szykującą się  
na siłę bestii, a reszta świata pojawi się w jej ostatecznej pozycji! USA wchodzi w śmiertelny wzorzec, później będzie  
przemawiać  niczym  smok  podczas Ucisku!  Także  na  samym końcu  system  antychrysta  będzie  w  stanie  przynieść 
dobrobyt z chaosu, lecz nadal będą trwały niesamowite, katastroficzne i niebezpieczne czasy. To może być podobne do  
tego, co wydarzyło się w czasach Elizeusza – II Krl. 7:1, II Krl. 8:1 – gdy pojawił się głód i miał trwać 7 lat. I na końcu wieku 
nastanie głód i stanie się silniejszy w ostatnich 3 ½ latach w czasie Ucisku (braki żywności) I 3-ci Jeździec apokalipsy będzie  
odważał jedzenie (Ap. 6:5-6), znak jest wydany. Wydarzenie w życiu Elizeusza, które miało miejsce pokazało, że Izrael i świat 
znajdą się w ciężkim Ucisku przez 42 miesiące. Kiedy Elizeusz zawołał, z lasu wypadły dwa niedźwiedzie i rozszarpały one 42 
dzieci.  (II  Krl.  2:24)  Niedźwiedzie  symbolizują  rosyjską  inwazję  (jej  satelity),  a  42  dzieci  oznaczają  dzikie  i  ciężkie  czasy 
Wielkiego Ucisku.  Wiemy również, że tuż przed tym wydarzeniem Eliasz został pobrany, będący typem Oblubienicy! 
Został  zabrany  przez  ognisty  rydwan  Boży.  To  doskonale  opisuje  wydarzenia  końca  czasu!  Poza  tym,  Elizeusz  
symbolizuje dwóch wielkich proroków podczas Wielkiego Ucisku; miał on podwójne namaszczenie!

„Ap. 11:2-3 objawia dwa okresy, każdy po 42 miesiące. Ap. 12:5-6, podczas pierwszych 42 miesięcy Oblubienica odejdzie,  
pozostałe 42 miesiące będą Wielkim Uciskiem związanym z Żydowską Świątynią!” – (Wersety 6-14) –  Po czasie wielkiego 
problemu  Izraela,wtedy  będą  oni   kończyć  swój  70-ty  Jubileusz,  przygotowując  się  na  Milenium!  –  Dla  lepszego 
zrozumienia przeczytaj moją książkę kazań Daniel, część 5.

„Lecz Pan Jezus ma na uwadze Swoje dzieci, by zachować je od groźnego zła, które spadnie na świat! Wiadomość ewangelii  
musi  nadal  być  głoszona,  a  Pan  da  ochronę  i  dobrobyt  w  środku  ekonomicznych  problemów  i  kłopotów!  Biblia  uczy  o 
dobrobycie nawet w trudnych i ciężkich czasach. Rodz. 39:2, 23, „A Pan był z Józefem i był on zamożnym człowiekiem!” II 
Krn. 20:20, „Wierzcie w Pana – Wierzcie Jego prorokom, wtedy będzie się wam powodziło”. – Joz. 1:8, „Wtedy uczynisz  
swoją  drogę  dobrobytem  i  odniesiesz  duży  sukces.  Werset  9,  Czy  nie  nakazałem  ci  być  silnym  i  wielkiej  odwagi,  
ponieważ Pan, twój Bóg jest z tobą!” – III Jan 1:2, objawia stanowczą wolę Bożą, by błogosławić!

Bóg błogosławi, kocha i chroni cię,

Neal Frisby
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