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PROROCZA PRZYSZŁOŚĆ WYDARZEŃ ŚWIATOWYCH

„Pierwsze kilka rozdziałów Joela nakreśla nam, dramatyczną proroczą przyszłość wydarzeń światowych kończących ten wiek;  
to ponury realizm tego, co przed nami! Pierwsze rozdziały obrazują odrodzenie, głód, suszę, zniszczenie atomowe i Wielki Dzień 
Pana!” Joel 1:4, pokazuje, jak szatan zagłuszał każde odrodzenie dane przez Boga, aż to zorganizowało się!” Za chwilę pokażemy, 
jak Pan ponownie odrodzi wielkie poruszenie na końcu wieku, lecz teraz skoncentrujmy się na tym. „Wersety 5-14 objawiają głód  
Słowa Pańskiego i głód, który nadciągnie na ziemię podczas przyszłych, niezwykłych dni”.  Werset 10, „Spustoszone jest pole, 
ziemia płacze, ponieważ zboże jest zmarnowane,  nowe wino wyschło, zwiędło drzewo oliwne!”  „To objawia głód Słowa, 
objawienie i Ducha Świętego, symbole zboża, wina, oliwy”. Werset 12, „uschła winna latorośl i mówi o reszcie drzew, które uschły,  
ponieważ zniknęła radość spośród synów ludzkich! To dlatego, że odrzucili ducha radości od Boga i doznali susze ducha, tak samo,  
jak  susze wody!” Werset 15, rozbrzmiewa podczas tego dnia, „Biada, co za dzień! Bliski jest dzień Pański, dzień zniszczenia 
przyjdzie od Wszechmogącego!”  To pokazuje, że jest to na końcu wieku! Werset 16, „Czy to nie mięso odcinane na naszych 
oczach, tak, radość i zadowolenie z domu Boga naszego!” To pokazuje radość i Ducha Świętego odciętego od nich! Teraz wersety 
18-20,  „ukazują  suszę,  głód  i  atomowe zniszczenie!”  „Jak jęczą zwierzęta!  Stada bydła są zdumione,  ponieważ nie  mają 
pastwisk; tak, stada owiec są opuszczone! O Panie, do ciebie wołam: ponieważ ogień strawił pastwiska na stepie, i ogień  
spalił wszystkie drzewa na polu! Także zwierzęta na polu wołają do ciebie: ponieważ wody rzek wyschły, a ogień strawił 
pastwiska stepowe”.

Joel 2:3,  „daje inny opis, ziemia przed nim jest jak ogród Eden, a po nim jak opustoszała pustynia strawiona przez 
płomień! Tuż przed tymi wydarzeniami, czarny koń grzechu i głodu, wyjedzie z wagami, a wtedy trupio blady koń śmierci i głód 
będą zaciekle podążać za jego szlakiem!” (Ap. 6:5-8) „Te wersety w Joelu objawiają „duchowy i fizyczny głód”, który przyjdzie na 
ziemię!” Joel 2:10, „pokazuje Ucisk w tych dniach”.  „Zatrzęsie się ziemia przed nimi; zadrżą niebiosa: słońce i księżyc będą 
ciemne, a gwiazdy przestaną świecić”. „Werset 20 pokazuje, że Pan usunie daleko od ciebie armię z północy, która jest inwazją 
Rosji na Izrael w tym czasie!” „Lecz przed tymi ostatnimi wydarzeniami, jest wielkie wylanie do wybranych!” Werset 16, „objawia, 
że oblubieniec wychodzi ze swej komnaty,  a oblubienica ze swojego pokoju!”  Ap.  12:5 – „Joel  2:16,  23 objawia wielkie 
wylanie na Jego wybranych ludzi, tuż przed tymi niebezpiecznymi czasami, a potem znowu do 144 000 Żydów, tuż przed Wielkim 
Uciskiem. Werset 28-32, (Joel 3:1-3) „te wersety objawiają późniejszy deszcz i odnowę tego, co raz zostało zabrane, jak pokazane 
w Joelu 1:4. – Werset 30 (Joel 3:3) jest tajemniczym Pismem, gdzie dwie rzeczy są  ujawnione.  „I ukażę cuda na niebie i na 
ziemi, krew i ogień oraz słupy dymu”. Teraz wygląda to jak opis eksplozji atomowej, inną rzeczą jest, że Pan również pojawia się  
w tych rzeczach, jako znak w świecie duchowym, więc jest to podwójne proroctwo! Pomimo tego Wojna Atomowa jest ukazana w  
tych rozdziałach! Joel 2:5 mówi, jakby o szumie płonącego ognia! Jest to dokładny opis wybuchu ognia!

„W krótkim czasie przed nami, zaczniemy widzieć wiele z tych wydarzeń w niewielkim stopniu, torujące sobie drogę w  
świecie, do czasu, gdy każdego dnia będą stawały się coraz poważniejsze, jak każdy dzień mija, aż wreszcie będą miały 
swój koniec w Wielkim i strasznym dniu Pańskim! Joel 2:31 (Joel 3:4)!”  Gdy te wydarzenia będą miały miejsce, mogą nie iść 
w takim porządku, jak jest to opisane w kilku pierwszych rozdziałach Joela. Czasami dotyczy to Izraela, a czasami co się wydarzy z  
poganami! „Jest  to  podwójne  proroctwo,  więc  każdy  może  przeczytać  kilka  pierwszych  rozdziałów  Joela  i  zobaczyć dokąd 
zmierzamy w najbliższej przyszłości!”

Pan błogosławi, kocha i prowadzi cię,

Neal Frisby
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