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PROROCTWO – KSIĘGA NAHUMA

„Chciałbym przejść do księgi Nahuma. Jest tam kilka dobrych punktów widzenia dotyczących końca. Służy jako podwójne 
proroctwo i dotyczy Niniwy w przeszłości, lecz z pewnością bardziej przewiduje wydarzenia w naszych czasach!” Nahum 2:4-
5, „opisuje bohaterów w czerwieni i w szkarłat ubranych wojowników.  Opisuje przygotowania do wojny, działo się to w 
ciągu dnia, rydwany będą z płonącymi pochodniami! Mówi o jodle, będącej straszliwie wstrząśniętej; to wskazuje czas trzęsień 
ziemi  i  niszczycielskich  bomb!  Objawia  rozszalałe  rydwany  na  ulicach.  Pokazuje,  że  to  się  wydarzy  w  czasach  pojazdów 
samochodowych, wtedy świat będzie gromadzić się  na Armagedon!” „Rozdział 3(4) ujawnia to jeszcze bardziej”. –  „Werset 2 
ukazuje  galopujące konie i  skaczące rydwany; to wydaje się być czołgami i  jeepami użytymi w walce! Nowoczesne  
działania zbrojne ukazane są w wersecie 3 (4). Jeździec uniósł lśniący miecz i błyszczącą włócznię i było całe mnóstwo  
zabitych. Wiedz, że pokazuje to nowoczesne wojny, ponieważ ‘jeden jeździec’ spowodował to wszystko. Była to armata i ogień 
artylerii, ponieważ dalej mówi o wielkiej liczbie zwłok i nie było końca ich ciał; potykali się o zwłoki. Jasny miecz (ogień) i broń  
rażenia eksplodowały i wszyscy ci ludzie umarli od jednego naciśnięcia przycisku! To przypomina nam o tym Piśmie Ap. 14:20, 
kiedy krew osiągnęła wysokość uzdy koni i płynęła przez 200 mil!” Nahum 2:14, „ukazuje wojnę Atomową, gdy mówi, puszczę z 
dymem jej rydwany, a miecz (broń) to pochłonie! Także wersety 12 i 13 mówią o kryjówce lwa i o żerowisku młodych lwów. Bez 
wątpienia dotyczy to Anglii i USA w wojnie Armagedon!” „Następnie w wersecie 10 Rozdz. 2, ukazuje bogactwo Komercyjnego  
Babilonu. Czytamy, rozchwyćcie srebro, rozchwyćcie złoto: ponieważ nie ma końca ich zasobów! Werset 11 pokazuje jej osąd, 
jest ona pusta, bezludna i zniszczona, a twarze ich wszystkich sczerniały! (Ap. 16:10, Ap. 18:8) (Werset 13, „mówi o głosach 
Posłańców takich samych, jak w Ap. 18:23”.) – Nahum 3:4 z pewnością opisuje duchowy Babilon z Ap. 17 na końcu naszego 
wieku! „Werset 9 jest, jak Dan. 11:42:43 dotyczący ropy i złota! Pozostała część tego rozdziału objawia wielką wojnę na 
końcu czasu, a niektóre z tych wersetów podobne są do Ap. 17:16 (niszczący ogień)”.

„Zastanawiamy się teraz gdzie jest antychryst bestia w tym rozdziale i dokąd to wszystko pójdzie z nim. Więc, mamy tu 
Pismo, by to potwierdzić. Nahum 1:11, opisuje, że jest ktoś, kto obmyślił zło przeciwko Panu, „zły doradca”, to znaczy antychryst. 
Pozostała część tego rozdziału opisuje upadek tego podłego boga i zniesienie jego wytapianych posągów! To doskonale opisuje i 
jest w zgodzie z Danielem i księgą Apokalipsy. Opisuje bogactwo, kult, handel, wiek ponaddźwiękowy, nowoczesne działania 
zbrojne i wiek siły atomowej, także symbol zaangażowania różnych państw, nawet główne kolory szkarłatu (Rzym), czerwieni  
(Komunizm).  Trafnie  przedstawiono  „złego  doradcę”,  który  oszukał  narody  (bestia,  Ap.  13).  (Dla  pełnego  zrozumienia 
przeczytaj krótką księgę Nahuma. Będzie łatwiej w przypadku tych, którzy nie chcą co chwilę sprawdzać Pism.) Kończy się 
również Bożym gniewem i osądem wieku! Tak więc widzimy, że ta mała księga zdecydowanie pokazuje wiek Niniwy, oraz nasz 
ostatni nowoczesny wiek. – Nahum 1:5 objawia absolutną moc Boga, a werset 7 opisuje, że Pan jest dobry i zna On tych,  
którzy Mu ufają!

W  tym momencie chciałbym powtórzyć notatkę, która już wcześniej  została wysłana moim partnerom: „Tak, jak zostało 
przepowiedziane,  żyjemy w niebezpiecznych czasach,  spirali  inflacji,  światowe problemy i  niezwykłe  wydarzenia  są  przed 
nami!” Ujawnia,  że wiek robi się coraz krótszy;  zaczyna się nowa era.  Tempo wydarzeń na świecie  jest  szybsze,  ponieważ 
wchodzimy w koniec czasu i jeszcze więcej się wydarzy! „Będziemy mieć wielkie trzęsienia, wyniszczające powodzie, dotkliwy  
głód i niszczące wiatry na całym świecie! Pisma pokazują, że bogactwo świata jest zbierane w wielki system!” (Ap. 17, Jakub 
5:1-5)  –  „Następnie  werset  7  objawia jednoczenie  się  wybranych,  na późniejszy deszcz  w  duchowym kościele  siły 
Capstone i Pan zbiera się nad nimi w jasnych obłokach Jego żywej obecności, jako jasny rześki deszcz, Jego chwała 
pokrywa ich, spokojem, uzdrowieniem i napełnieniem ducha!” „Teraz jest czas dla nas wszystkich, by działać, ponieważ 
USA i świat kształtuje się na śmiertelny wzorzec chaosu, przygotowując się na rządy złych mocy!” – Pan powiedział, że przez  
modlitwę i wiarę będziemy w stanie uciec od tych rzeczy i stanąć przed Nim!

W Bożej Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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