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„W tym specjalnym liście nadamy proroczą zapowiedź punktów do obserwowania, jako że świat wchodzi w kolejną pętlę dotyczącą 
nadchodzących wydarzeń! –  W nocnych wizjach została mi objawiona mapa, która obejmowała Afrykę, Środkowy Wschód i 
Południowo-wschodnią Azję! – Woda stała się krwisto czerwona od Morza Arabskiego w kierunku Azji, w dół do  rogu Afryki do 
Oceanu Indyjskiego, płynąc w górę do Zatoki Perskiej; a także do Morza Czerwonego!”

„Nadchodzi  również  przemoc i  problemy  na  Środkowy  Wschód oraz  na  obszar  Śródziemnomorski!  –  Poprzedzając  przyjście  
antychrysta,  wybuchowe zjawiska  będą  miały  miejsce  w Turcji,  Persji  (Iranie)  i  w Egipcie!”  –  Także  Syria,  Irak,  Izrael  i  Arabia 
Saudyjska będą zaangażowane w nadchodzące wydarzenia! – Wraz z tymi ciężkimi wstrząsami, wojnami i buntami, powstaniami  
pojawi się „fałszywy książę” pokoju! – A także w innej części świata, prawdopodobnie w Południowej Azji”. – Jakiś czas po tym, zgonie  
z proroctwem Libia, Etiopia, Turcja i Persja (którą jest Iran) przyłączą się do Rosji i Chin w czasie ostatecznego ataku! (Ez. 38:1-6)

„Teraz powracając do Morza Śródziemnego, większość z naszych poprzednich światowych mocarstw powstała w tym obszarze, w 
pobliżu Eufratu! Nawiasem mówiąc, według Biblijnego proroctwa, będzie tyle wybuchów atomowych w Egipcie, że nie będzie on  
zamieszkany przez 40 lat! – I do Iraku (Babilon) człowiek nie powróci ponownie! (Ez. 29:10-13 – Iz. 13:19-22)  Najwyraźniej te 
dwa obszary nie są oczyszczone z promieniowania, jak zrobi On Izraelowi i innym terenom! – Więcej o tym za chwilę!”

„Odsłońmy i sprawdźmy proroczy opis i złowrogie pojęcia nadchodzącego antychrysta! Po pierwsze, według Dan. 7:7-8, on jest 11-
tym rogiem (narodem) powstającym po 10-tym rogu!” –  Jest  on zidentyfikowany w II  Tes.  2:3-4 jako „człowiek grzechu” – 
„nikczemnik” – „syn zatracenia” – „bezprawny”. W Ap. 13 jest on widziany jako „bestia!” W Dan. rozdz. 7 jest on opisany jako „mały 
róg!” – W Dan. 8, „król o surowym obliczu” .  .  .  a w rozdziałach 9 i 11 jest nazwany „Księciem, który nadejdzie” i „ samowolnym 
królem!” – „Bestia z Ap. 13 i mały róg z Dan. 8 są tym samym! To przeciwnik i osoba nienawidząca Boga, całkowicie zdominowana 
szatańską  mocą,  odbierze  on  codzienne  ofiary  (Dan.  8:11)  i  ustanowi  ohydę  spustoszenia!  (Dan.  9:27)  Jest  tu  pewien  element  
tajemnicy w związku z nim; i zrozumienie ciemnych wyroków!” Jego charakter brzmi jak Środkowowschodni, osobowość z żydowską 
krwią.  On będzie praktykować i  rozwijać się.  – Zniszczy on potężnych i  świętych ludzi (Hebrajczyków)”.  Dan. 8:24 –  „Przy jego 
przebiegłości nawet knowanie będzie skuteczne w jego ręku! – Manufaktura (produkcja), prawdopodobnie kontroluje on  
całym środkowowschodnim olejem! – On reguluje i kontroluje cały ekonomiczny świat! – Stanie się on wyniosły w sercu!”  
(Werset 25) – „Przez pokój zniszczy on wielu! Powstanie przeciw Najwyższemu Przywódcy, lecz zostanie zgładzony siłami 
Bożymi!” (Dan. 11:45)

„Wiek ostatecznie skończy się wojną w przestrzeni kosmicznej i wojną rakietową! . . . Nagle widziałem apokaliptyczny błysk ognia  
nad Środkowym Wschodem! – A USA wzniosły się jak dym z płonącego paleniska na ziemi, jak setki wybuchających wulkanów!” –  
„Atomowe płomienie rozprzestrzeniające się i zalewające inne kontynenty!” – „To była zagłada Armagedonu . . . używając atomowego 
przycisku wynalazków energii człowieka z przestrzeni! – Automatyczny przycisk katastrofy!” (I Tes. 5:3 – Zach. 14:12 – Joel 2:3 – Ap.  
18:8)

„Na koniec, kiedy jego (bestii) świat żelaza i gliny rozpadnie się (Dan. 2:41-43) – to pokazuje, że jest on pozostawiony kompletnie  
kontrolując całą częścią państw Zachodu, gdy strona gliny odwróci się od niego! – Według Dan. 11:40, 44, te bloki,  które są mu  
przeciwne nazywają się południowymi, wschodnimi i północnymi blokami narodów! – Możesz to przeczytać w tych wersetach! – To 
widocznie obejmuje afrykańskie, azjatyckie i komunistyczne narody, buntujące się przeciwko antychrystowi! –  Ostateczny koniec 
jego królestwa rozpadnie się i wzniesie się w oparze dymu i zniszczenia!” – „Następnie rejony bieguna przesuną się i nastanie 
odnowienie na ziemi!” – „To może zapoczątkować lub opowiedzieć ostateczną historię apokaliptycznych wydarzeń, które wkrótce  
przytrafią się ludzkości!” – „Cóż za poruszający duszę czas; módlmy się za zbawienie i żniwa wielu dusz!” – „Taka wiadomość jak ta 
jest nieoceniona, wszyscy powinni zrobić co w ich mocy, by pomóc tej posłudze pracować tak szybko, jak to możliwe, by  
wprowadzać dusze i świadczyć wielu ludziom, jako że On zapewnia, iż ten wiek się kończy!”

We wszystkich błogosławieństwach i miłości Bożej,

Neal Frisby
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