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70-ty TYDZIEŃ DANIELA

„W tym proroczym liście specjalnym przestudiujemy 70-ty tydzień Daniela, ponieważ pewnością nie potrwa długo, aż do 
tego ostatniego tygodnia (7 lat)!... Przyjrzyjmy się słowom anioła i wizji Daniela! Już o tym wcześniej pisałem, ale w inny  
sposób i  zasadniczo oznacza to tę  samą rzecz!  – Lecz być może,  ludzie zobaczą to bardziej  zrozumiale!”  -  Dan. 9:25 – 
„objawia, że po niewoli Babilońskiej dzieci Izraela wróciły do domu, by odbudować ponownie Jeruzalem i mury. . . .  
A po sześćdziesięciu i dwóch tygodniach (434 lata) Mesjasz miał być stracony (ukrzyżowany).  – 49 lat dokuczliwego 
czasu i 434 lata kłopotu kończącego się ukrzyżowaniem Jezusa miało już miejsce! Nawet historia ukazuje, że jest to prawdą!  
– Jeżeli  dodasz te  49 lat  do 434 lat dostaniesz sumę 483 lat  lub 69 tygodni (7 lat  na tydzień)!  – Kiedy odejmiemy od  
oryginalnych 490 lat,  pozostaje „7 lat” w przyszłości,  do odwiedzin Izraela!” – „A kiedy ten ostatni 70 tydzień lub 7 lat 
rozpocznie się, gdzieś w tym będzie miało miejsce pobranie!”

W wersecie 27 przewiduje, że na koniec wieku zły książę zawrze 7 letnie przymierze z Żydami i Arabami! A w środku 
tygodnia, antychryst złamie swoje przymierze i przerwie czczenie Świątyni! – W Ap. 11:2-3, podane są dwa okresy czasu.  
Werset 2 dotyczy pierwszej połowy tygodnia, kiedy czczenie w Żydowskiej Świątyni ponownie się zaczyna! – A trzeci werset  
dotyczy  ostatniej  połowy  tygodnia,  gdy  Świątynia  zostaje  zbezczeszczona!  (II  Tes.  2:3  –  Ap.  13:5)  Wtedy  ohyda 
spustoszenia, o której mówił prorok Daniel jest wypełniona! (Mat. 24:15-16) W tym momencie pozostaje 3 ½ roku 
do Armagedonu!

Ziemia powinna wkrótce zacząć odczuwać wpływ tej złej osobowości. – „Według Pism ‘mały róg’ wzrośnie z greckiego 
odłamu z Rzymskiego Imperium! (Dan. 8:8-9, 21-26) Wtedy odbuduje on obydwa, stare Greckie i Rzymskie Imperia jako 
jedno królestwo!” (Ap. 13:1-2) – „Będzie on także zaangażowany z nowym arabskim Imperium na Środkowym Wschodzie!” 
„Pan objawia mi, że nastanie bunt i rewolucja na Środkowym Wschodzie i wokół rejonów Morza Śródziemnomorskiego! –  
Wraz  z  powstaniem  tej  złej  gwiazdy  przyjdą  zgiełki  i  zamieszania  w  tamtym  regionie!”  –  „Prawdopodobnie  po  tym, 
rozpocznie on swoje pokojowe podejście do oszukiwania!”

Środkowowschodnie  państwa przygotowują  się  na ten system antychrysta;  z  pomocą Stanów Zjednoczonych budują 
bardzo silny, militarny kompleks z nadzwyczajną bronią w tamtym rejonie! – Również niektóre państwa arabskie w końcu 
posiądą bombę atomową i będzie to pod kontrolą antychrysta! – „Wiemy, że Izrael nawet teraz posiada bombę atomową! – I  
prawdopodobnie  z  powodu  zagrożenia  na  tym  obszarze,  antychryst  zawrze  przymierze,  następnie  oszuka  Żydów  w 
fałszywym bezpieczeństwie!” – „Lecz jest to tylko kwestią czasu nim nastanie dzień sądu! Nawet teraz proroczy zegar tyka; 
jesteśmy już teraz blisko godziny północy!” – „W zwoju #92 podajemy wiele więcej informacji dotyczących rzeczy, które  
nadejdą!” – „Po zniszczeniu systemu antychrysta i Świątyni Ucisku. . . powiedziano nam odnośnie milenijnej Świątyni, że 
Jezus ją wzniesie po tym, jak On przyjdzie! – Ezechiel ukazuje nam, że będzie to mierzone i zbudowane po bitwie  
Armagedon!” (Ez. rozdziały 38 oraz 41) – Zach. 6:12-13 informuje, że „człowiek zwany LATOROŚL (Jezus) wybuduje 
Świątynię i zasiądzie na tronie!”

Zgodnie z proroctwem wchodzimy w ostateczną proroczą godzinę; to nie będzie trwało długo nim zaciemni się słońce i 
księżyc! – Z pewnością jest to czas, by się przygotować i pracować całym naszym sercem, ponieważ sąd jest tuż za rogiem!  
Chciałbym ponownie wydrukować artykuł, który opublikowaliśmy czas temu na wypadek, gdyby ktoś z was nie dostał go do 
przeczytania! – Oto on: . . . „Według proroctwa świat zostanie zniszczony przez siły energii ludzkiej, przed tym, jak ponownie  
zostanie odbudowany przez Boga!” –  Ps. 91:5-7 stwierdza „w nocy nie ulękniesz się strachu; ani za dnia – lecącej  
strzały!” –  To  może  wskazywać  na  pociski  atomowe,  ponieważ  nie  mówiono  o  zwykłych  strzałach, jako zarazie  – 
dodatkowo werset 7 mówi, „choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy; ale to ciebie nie 
spotka!” – To nie jest zwyczajna strzała, która to powoduje!

Również Iz. 14:29 mówi o ognistym latającym wężu! – Jednym z możliwych znaczeń tego mogą być pociski atomowe! –  
Jest  tutaj  inny  doskonały  opis  ludzkiego  atomowego  spustoszenia!  Iz.  29:6-7,  „  Zostaniesz  nawiedzone  przez  Pana 
Zastępów z gromem i wielkim hukiem, z burzą i nawałnicą i płomieniami trawiącego ognia!” . . . Iz. 24:6, „Ziemia jest  
spalona i pozostało niewielu ludzi!” – „To pokazuje ochronę nad Izraelitami podczas Wielkiego Ucisku!” (Ap. rozdz. 7) . . .  
Oblubienica zostanie przed tym pobrana! Niemniej jednak to uczy nas, że ochroni On swoich ludzi na wiele sposobów, gdy 
zbliżamy się do Jego przyjścia!  .  .  .  Ta opieka jest  dla tych wszystkich,  którzy wspierają Jego pracę i  ufają Mu każdego 
dnia!” . . . „Ci, którzy dają i dbają o Jego żniwo ewangelii, będą zamieszkiwali w sekretnym miejscu Najwyższego i będą trwali 
w cieniu Wszechmocnego!” – „Z pewnością jest On naszym wielkim pocieszycielem!”

Jezus kocha i błogosławi cię prawdziwym dobrem,

Neal Frisby
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