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PROROCZE ZNACZENIE – WIZJE JÓZEFA

„Szokujące i niezwykłe wydarzenia mają miejsce na całym świecie, to prawie  niewiarygodne, ile więcej może wydarzyć 
się za kilka lat! Te wydarzenia są zbyt liczne, by je tutaj wymienić. Narody wchodzą w czas, w którym istotne, poważne i 
wstrząsające wydarzenia będą miały miejsce!”  Świat rozpoczyna okres podobny do starożytnej historii w czasach 
Józefa! A jego wizje, które interpretował, nie tyczyły się wyłącznie jego wieku, lecz niosły za sobą  prorocze znaczenia dla 
naszych czasów!

Faraon otrzymał od Pana dwa sny. (Rodz. 41:1-7, 25-32) „Pierwszy opisywał 7 tłustych  krów wychodzących z Nilu, 
za nimi szły kolejne 7, chude, chorowite, które pożarły te pierwsze! W drugim śnie ujrzał 7 kłosów zboża, dużych 
i dobrych, które zostały pochłonięte przez cienkie i nieurodzajne kłosy! (Werset 24)  Oba sny oznaczały tę samą 
rzecz. Opisywały nadejście 7 dobrych lat wielkiego dobrobytu, które miały przyjść na Egipt; a potem nadejście 7 ciężkich  
lat głodu! (Wersety 29-32) Józef wyjaśnił, że sen był dwukrotny do Faraona, ponieważ to było ustanowione przez Boga i  
niebawem będzie miało miejsce! To samo wydarzyło się Danielowi, gdy otrzymywał coś ważnego, było to dwukrotne. 
Drugi  rozdział  Daniela  przedstawia  sen  Nabuchodonozora,  o  wielkim  posągu,  zapowiadając  powstanie  4  kolejnych 
imperiów. W Dan. rozdziale 7 wyjaśnia ponownie tę samą rzecz, dodaje tylko więcej szczegółów! A więc, jeżeli coś jest 
istotne i ważne, jest zdwojone, a czasami dane nawet trzy razy. 

„Józef  stał  się  władcą  nad  całym  Egiptem  (werset  43).  Józef  zgromadził  całe  plony  (żywność)  i  umieścił  je  w  
spichlerzach. (Wersety 48, 49, 57) Podczas nastania głodu, całe bogactwo Egiptu znalazło się w rękach Józefa; w tym  
momencie posiadał absolutną moc,  by czynić dobro lub zło,  lecz czynił  dobro!” (Rodz.  47:14-26) „Lecz jako dziecko  
widział,  że  to wszystko przyjdzie  pod jego kontrolę!”  Rodz.  37:7-9,  „Oto,  wasze snopy stanęły dookoła i  oddały 
pokłon  mojemu  snopowi,  a  oto  słońce  i  księżyc  oraz  jedenaście  gwiazd  oddało  mi  pokłon!” „Józef  również 
zapowiadał  to,  co  przydarzy się  Chrystusowi  w związku z  Jego ludźmi,  gdy później  wszystko znajdzie  się  pod Jego 
kontrolą!” Ap. 12:1, „I pojawił się wielki cud w niebiosach, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z 12 gwiazd. To mówi o Izraelu i o Kościele wieków! Te 12 gwiazd odpowiada Patriarchom ze 
Starego Testamentu, lub 12 apostołom”. – „A dziecię, które porodziła w wersecie 5 są to wybrani naszych czasów! Syn 
człowieczy nie  reprezentuje  wszystkich dzieci  niewiasty,  ponieważ werset 17 objawia nam,  że są również  inni  z  jej  
potomstwa uciekający w Wielki Ucisk!” Jednak to syn człowieczy posiada   dominującą  pozycję! (został pobrany) – „Bez 
wątpienia świat wchodzi w okres podobny do czasów Józefa, bądź właśnie go rozpoczął, który obejmuje czternaście lat.  
Także Jezus mówiąc o naszych czasach powiedział, że będzie on skrócony. Powstanie człowiek podobny do Józefa, ale on  
będzie  antychrystem. Podczas jego 7 lat czasu będzie dobrobyt. I wciągu ostatnich 3 ½  lat w Wielkim Ucisku, nastanie 
ciężki głód i on także posiądzie światowe zasoby (żywność), światowy bank i światowe uwielbienie jego osoby!” „Lecz 
przeciwnie do Józefa, będzie wymagał znaku od tych, którzy jedzą i mają dobrobyt!” Podobnie do Józefa (jednak w zły  
sposób) będzie on miał całe złoto (pieniądze), ziemię i wojsko pod swoją kontrolą!” „Pamiętaj także, że szatan zdawał  
sobie sprawę, że nie może rządzić niebem i jego ambicje zostały powstrzymane, teraz wchodzi przez ciało antychrysta 
bestii  i  próbuje  zawładnąć  ziemią;  i  tak  na  chwilę  będzie,  lecz  ostatecznie  odniesie  porażkę!”  (Ap.  20:10)  „Kiedy 
oblubienica zostanie zabrana, Szatan zstąpi w wielkim gniewie!” (Ap. 12:9, 12)

„W czasie głodu bracia Józefa przyszli, uznali go, podczas, gdy kiedyś go odrzucili! Jest to typ 144 000 Hebrajczyków, 
którzy uznają Chrystusa w czasie Wielkiego Ucisku!” (Rodz. 45:1-5) „Jest bardzo możliwe, że to nie potrwa długo, aż  
będziemy się przybliżać do tych 7 ostatnich!” – Józef kiedy dał ostrzeżenie był w pobliżu i w kraju Wielkiej Piramidy!  
Teraz Bóg dał ostrzeżenie z Jego Piramidy Capstone, gdzie Jego głos zagrzmiał wiadomość (by się przygotować). Z całą  
pewnością przybliżamy się do początku tych wszystkich wydarzeń opisanych powyżej!” – „Energia, pieniądze i kryzys 
żywności, doprowadzą wszystko w ręce systemu antychrysta!” 

W Bożej Szczodrej Miłości i Opiece,

Neal Frisby
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