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„Warte zapamiętania jest to, gdy prorok Daniel otrzymał serię dramatycznych wizji i cennych wiadomości, że pewna figura  
pojawiła się przed nim, a był nią Pan Bóg ukryty w nadzwyczajnej formie! Ten sam objawił rzeczy i mi!” Rozważmy tę  
wspaniałą osobistość: W Dan. 10: 5, 6, „Wtedy podniosłem oczy i spojrzałem, a oto pewien człowiek ubrany w  lnianą 
szatę, a jego biodra przepasane były czystym złotem z Ufaz!” (Złoto oznacza bóstwo, jego biodra były nim przepasane!) 
„Jego ciało było jak tarszisz (beryl)!” Beryl jest symbolem gładkiej, twardej  mineralnej substancji, pokazując jego ciało było 
gładkie, perfekcyjnie bez skazy, magnetyczny szklisty wygląd. „Miodowy przeźroczysty widok; dzisiejszy słownik opisuje 
(beryl) jako blady zielononiebieski (morski odcień) podobny do Ap. 4:3. – Najwyraźniej jest to mieszanina przezroczystych 
kolorów!” Widocznie był otwór w szacie, by to ukazać!  Ponieważ jego twarz była  jak pojawienie się błyskawicy, jego 
oczy jak ogniste pochodnie, jego ramiona i jego stopy jak kolor polerowanej miedzi! „Jego twarz byłaby w wymiarze 
wykraczającym  ponad  najjaśniejszy  wygląd  bieli,  nadaje  wychodzący  wygląd  jak  elektryczny  przepływ!  A  Jego  oczy  w 
środku migotały jak „Rubiny Ognia” w lampie, a jego ramiona i stopy były koloru polerowanej miedzi, oznaczając gładkość i  
blask, wskazując, że wszystkie rzeczy zostaną poddane jego osądowi i znajdą się u jego stóp!”

„Głos jego słów był jak głos tłumu!” To pokazuje, jak gdyby wielu ludzi mówiło w jednym czasie w całkowitej zgodności,  
jak gdyby był to rzeczywiście jeden głos, który przemawia.  „Był  to Wszechmocny przemawiający do proroka!” – (To 
może  być  prorocze  i  może  również  oznaczać,  że  każdy  z  prawdziwych wybranych Boga  jest  uosobieniem  Jego  ducha, 
mówiącego Jego słowami i świadczącego dla Niego, ponieważ każdy z nas przemawia trochę inaczej z Jego Ducha Świętego 
pracującego przez nas, głosząc Jego słowa! Jednakże ta poszczególna (część) jest tylko opinią. To objawia pełność wszystkich 
rzeczy  w  tajemnicach  będących  w  Nim! „Pamiętaj  także  o  7  Gromach  dających  swoje  głosy;  to  przemawiające  i 
objawiające bóstwo! A on zaczyna przynosić to do Swoich ludzi dzisiaj!” (Ap. 10:3,4) – Jednakże było to niesamowite 
objawienie, dobrze by każdy o tym pamiętał! Siła Daniela opuściła go, nawet ludzie, którzy z nim byli, którzy nie widzieli 
wizji zaczęli się trząść i uciekli! (przeczytaj Dn. 10:7-8) – „Wtedy ukazał się Danielowi inny anioł i przemówił do niego!  
Wersety 10 do 15, następnie w wersecie 16, Pan ponownie mu się ukazał!

NADCHODZĄCE  WYDARZENIA –  „Obserwuj  Rosję,  Chiny,  Europę  Zachodnią  i  Środkowy  Wschód!  –  Powstanie 
ponadpaństwowy kościół i  bezbożne napięcie,  będzie przyniesione na świat z ogromnym prześladowaniem! Ten system 
będzie sprawował kontrolę nad bogactwem! – (Dan. 8:25 – Ap. 17:1-5) „Wprost z ekonomicznego chaosu na chwilę ten 
zjednoczony  system  przyniesie  dobrobyt,  potem  to  stopniowo  zmieni  się  w  najgorszy  diabelski  stan  i  schemat,  jaki  
kiedykolwiek  był  widziany,  wprowadzając  w  znak  bestii!  Ostatecznie,  ludzie  staną  się  najniższą  klasą  niewolników  i 
harującymi robotnikami jakich świat jeszcze nie widział! Co było obiecane, jako wielkie błogosławieństwo, pokój i dobrobyt 
zmieniło się w największą kontrolę dyktatorską, jaką kiedykolwiek widziano, podczas gdy szaleństwo antychrysta kończy 
jego zamierzenia!” (Ap. 6:8 – Ap. 13:15-18) „Niedobór i głód pojawiają się wszędzie, ostatecznie nadejdą plagi! (Ap. Rozdz.  
15 i 16) – „Posiadają teraz system komputerowy, dzięki któremu mogą nadać znak i numer całemu światu!  Nadchodzą 
zmiany kredytowe i ograniczania!”

WYPEŁNIENIE SIĘ PROROCTWA – Jest tyle proroctw, które się wypełniają, że nie ma miejsca na to, by wspomnieć o nich 
wszystkich,  za  wyjątkiem  tego,  że   występuje  oblężenie  tornad,  niszczących  powodzi,  wielkich  trzęsień  ziemi  i  plaga 
zaraźliwych  chorób  w  wielu  częściach  świata.  –  „Czuwajmy  i  módlmy  się,  pamiętając  o  Bożych  obietnicach  i  Jego  
ostatecznych posunięciach na ziemi!”

Z wyrazami szacunku,

Neal Frisby

                   www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.050

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             


