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KTO PRZEJDZIE PRZEZ WIELKI UCISK?

„Ten temat jest bardzo ważny, znajduje się w Ap. rozdz. 12. Wielu ludzi zastanawia się, kto przejdzie przez Wielki Ucisk i czy  
oblubienica odejdzie, przed nastaniem większej jego części!” Ten rozdział objawia również podwójne proroctwo w historii, by  
zacząć,  na  początek wyłożymy jego pewną podstawę!  Ap.  12:1,  „objawia wielki  cud pojawiający się  w niebie,  niewiastę 
obleczoną w słońce, itd.  Był to prawdziwy kościół wszystkich wieków, i był  „ZNAKIEM”. „Werset 2 objawia,  że była ona 
brzemienna, by urodzić”. „Werset 3 pokazuje pojawienie się wielkiego czerwonego smoka, mającego 7 głów, 10 rogów i 7 koron 
(diademów) na jego głowie! Teraz ten smok to szatan, który kontrolował Starym Imperium Rzymskim i ma związek z nowym 
odbudowanym (ulepszonym) Imperium, którym jest 10 państw mających wspólny rynek. Lecz zauważ,  że 10 rogów nowego 
imperium nie jest teraz ukoronowanych, lecz będzie wkrótce po tym, w ramach jednego królestwa, o którym teraz wspomnimy!” – 
„Werset 4 objawia zstępującego szatana, gotowego,  by pożreć dziecię.  Werset 5 objawia,  że porodziła syna -  mężczyznę i 
zostało ono zabrane do nieba, przed Boga! To odniesienie objawia pierwsze pojawienie się Chrystusa w przeszłości, lecz 
mówi także proroczo o wybranym dziecięciu (oblubienicy), która w naszych czasach zostanie pobrana!  Następnie werset 6 
objawia, że co pozostało, uciekło na pustynię na 42 miesiące! Za chwilę to zgłębimy”. – „Werset 7 objawia wojnę na niebiosach, a  
szatan był strącony jeszcze dalej w atmosferę. Jest kilka strąceń szatana w dół, gdzie za każdym razem uzyskał coraz mocniejszy 
chwyt  na  ziemi!”  „Werset  9  pokazuje  wielkiego smoka,  jako starego  węża,  diabła!  Werset  12  ukazuje  początek  całkowitego 
wcielenia antychrysta, teraz on przygotowuje się do przejęcia kontroli nad całym światem, to jest godzina ostatnich 42 miesięcy! 
Przez pierwsze 42 miesiące 7 letniego okresu, jego prawdziwy charakter był ukryty przed światem! Mówi biada mieszkańcom  
ziemi,  ponieważ diabeł zstąpił do was,  gdyż ma on niewiele czasu (42 miesiące).  „Zauważ,  że to jest wtedy, gdy szatański 
antychryst dochodzi do światowej władzy, jego satelitarne króle, 10 rogów są teraz ukoronowani, (przeczytaj Ap. 13:1).  
Werset  3  także objawia,  to  jest  w tym  samym czasie,  kiedy  szatan wchodzi  do  bestii  i  gdy śmiertelna rana została  
uleczona! Jest to czas teraźniejszy, ponieważ werset 5 objawia moc, która jest mu dana, by kontynuować 42 miesiące!” 
(Przeczytaj również Ap. 17:9-12). To także objawia (Dan. 2:33) żelazo i glinę całkowicie połączone do czasu rozpadu w 
Armagedonie!” (Werset 43).

„Powracając do rozdz.  Ap.  12,  wersety 13-17 ukazują smoka (Babilon) i  światowe fałszywe religie,  prześladujące kobietę i 
pokazuje, że szatan był w gniewie i prześladował (jej nasienie), którym były nieroztropne panny. Są to ci, którzy idą przez Wielki  
Ucisk!” „Jednakże, wersety pokazują, że wielu z nich jest pod ochroną, lecz inne Pisma pokazują, że wielu umrze za swoją wiarę 
podczas Wielkiego Ucisku!” (Ap. 13:15) – „Lecz oblubienica zostanie pobrana, zanim szatan całkowicie wcieli się w bestię! 
Mimo to, oblubienica przejdzie przez pewne trudne momenty i próby, nie wkracza w ostatnią cześć Wielkiego Ucisku!” –  
„A prawdziwi wybrani odejdą przed Trąbami i 7 plagami wylanymi przed rozpoczęciem się Armagedonu! Oni już będą  
wokół tronu! On zabierze ich wcześniej (Łukasz 21:35-36)!”

„Proroctwo objawia, że w czasach rządów antychrysta, nastanie jeden światowy kościół, Babilon – Ap. 17 – wszystkie fałszywe 
religie, wliczając wszystkich Katolików, którzy nie otrzymali zbawienia i fałszywych odstępców Protestanckich. Nastanie jeden 
bank światowy i system monetarny, wszystkie rządy, wszystkie siły wojskowe będą pod jego rozkazami, cała amunicja i broń 
wojenna (atomowa) będą osobiście w jego ręce! Kto jest w stanie z nim walczyć?” Ap. 13:4 – (Dan. 11:38) – „Odnowione Imperium 
Rzymskie (Babilon) będzie kontrolować wszystkie fałszywe religie, handel i przemysł, Ap. rozdz. 17 i 18 są wyraźnie o tym!” „ Ten 
jeden system kościelny będzie kontrolował wydobycie złota, srebra i wszystkich metali szlachetnych, będą potrzebowali wielkich  
skarbców, by to wszystko zgromadzić!” (Nahum 2:9 – Dan. 11:38-39) – „Bogactwo świata znajdzie się w jej rękach i pod jego  
kontrolą – Ap. 17:4-5!”

Bóg błogosławi i kocha was,

Neal Frisby
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