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ROZWÓJ ŚWIATA – PROROCTWO

„W tym liście specjalnym, rozważymy fakty dotyczące proroctwa i szybkiego powrotu Pana Jezusa! A Jezus twierdzi, że straszne i ogromne  
znaki pojawią się z niebios”. (Łukasz 21:11) „Chociaż to obejmuje niebiańskie rydwany i nadejście szatańskich świateł, to również ma inny cel.  
Może nie być bardziej strasznych widoków (znaków) z niebios, niż eksplozja atomowej bomby wodorowej!” –  „Przewidział On, że moce 
nieba  zostaną  wstrząśnięte!  (Łukasz  21:11,  26)  To  rzeczywiście  sprawi  roztopienie  rzeczy  w  żarliwym  gorącu,  tak,  jak  
przepowiedziała Biblia!” .  . . „Wkrótce ludzkość zbliży się do końca 6000 lat od stworzenia Adama. Sześć jest liczbą człowieka, a prorocze  
pisma głoszą, że dzień ludzki skończy się, gdy zacznie się dzień Pański!” – „Politycy i naukowcy mają to, co nazywają poruszeniem dnia sądu  
ostatecznego,  wiedząc,  że  jakikolwiek  moment  może  zapalić  ląd  prowadząc  do  Armagedonu!”  „Jeżeli  sprawdzisz  moje  zwoje  i  listy,  
odnajdziesz również, że lata temu moja opinia była podobna. (Przeczytaj  Pisma).  – Ostatni postęp na Środkowym Wschodzie sprawił, iż 
naukowcy wierzą, że wkrótce się to wydarzy!”

„Dla twojego zrozumienia, zracjonalizujmy to i spójrzmy na to w ten sposób. Na przykład, jeżeli pierwsze ‘7 lat’ Wielkiego Ucisku zaczęły  
się w 1989, to nie będą mieli bitwy Armagedon, aż do 1996. A także, jeżeli pierwsze 7 lat Wielkiego Ucisku rozpoczęły się w 1996, nie będą  
oni mieli bitwy Armagedon, aż do 2003! I jeżeli pierwsze 7 lat Wielkiego Ucisku rozpoczęły się w 2003, nie będą mieli bitwy Armagedon, aż  
do 2010!” –  „Gdzieś po środku ostatnich 7 lat, Pan pobierze swoje dzieci!”  – „Pisma także ujawniają, że nastąpi przerwa w czasie, lub 
skrócenie dni (Mat. 24:22), ale nikt nie wie, jak dużo czasu faktycznie na pewno zostanie skróconego!” – „ Kluczowym słowem  jest, by czuwać 
i codziennie się modlić! –  Przez czytanie  Pism, wiemy, że Jego powrót jest bliski!” – „I jest to moje zdanie, że gdzieś w ostatnich 7 latach  
nastąpi Wielki Ucisk, jakiego dotąd nie było od początku świata!” (Mat. 24:21) „Intensywność jest tak duża, że przerywa On czas!” (Werset 22)  
- „Lecz widzimy w tym czasie, że jest on przeznaczony, by stać się najbardziej istotnym i ważnym, dotyczący ludzkości w głoszeniu  
ewangelii. I cóż za wspaniała (złota) okazja dla nas, by pracować i stać się znakiem światowej ewangelizacji, jak przedstawia Biblia! 
Ponieważ to mówi, że ta ewangelia cudów, znaków i cudowności powinna być głoszona całemu światu dla świadectwa, tuż przed 
nadejściem końca!” (Mat. 24:14) – „Więc  róbmy każdego dnia wszystko, co możemy!”

„Jesteśmy świadkami znaków dni Noego i Lota. Jesteśmy również świadkami znaku niepokoju i rozterek narodów. Ekonomiści twierdzą 
teraz, że w pewnym momencie oczekuje się, że inflacja stanie się o wiele gorsza niż to było w latach 80-tych”. „I, jeżeli inflacja nie będzie  
ograniczona, będzie miała miejsce światowa rewolucja! – Wierzą oni również, że zbliżamy się do wieku, kiedy papierowe pieniądze będą  
eliminowane na rzecz elektronicznych kart bankowych, a ostatecznie na rzecz znaku bestii! . . . Eksperci mówią również, że rzadkie metale  
podwoją się, lub potroją w ciągu kilku przyszłych lat!” (Dan. 11:38, 43 – Ap. 18:12) – „I w pewnym momencie, wkrótce cały świat będzie  
kontrolowany przez nowy ekonomiczny system!” (Ap. 13:15-18) – „Zauważ, że wymieniliśmy wydarzenia powyżej, ponieważ jest to podobne 
do tego, co już zostało napisane w proroczych Zwojach!”

„Kiedy antychryst pojawi się na scenie, będzie on miał kontrolę nad wszystkimi pieniędzmi świata! – Najwyraźniej na początku 
nastanie międzynarodowy kryzys pieniężny, by dać mu władzę, następnie wielki dobrobyt podczas pierwszej części jego rządów, 
także w czasie światowego głodu, a następnie kolejny ogromny ekonomiczny upadek, gdy jego rządy się skończą!” (Ap. 6:5-8)

„Właśnie teraz widzimy podstawę władzy złożonej z wszystkich narodów próbujących manipulować Międzynarodowy Fundusz Pieniężny 
i rynki w wysiłku, by kontrolować światową ekonomię!” – (Ap. 17:12-13) – „ Biblijne badania pokazują rolę, jaką spełnia olej w proroctwie  
Biblijnym na Środkowym Wschodzie!” –  „Ponadto, wraz z innymi ekonomicznymi ruchami tam i gdzie indziej, wydarzenia rozwijają 
się, by wprowadzić antychrysta na międzynarodową scenę!” .  .  .  „Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone będą pracować z systemem 
antychrysta do czasu, gdy sam antychryst podczas lat Ucisku rozpocznie swoje działania na Środkowym Wschodzie!” (Zach. 5:9-11 – Ap.  
rozdz. 11 – II Tes. 2:4) – „A także później w wieku nastąpi porozumienie handlowe Wschodu z Zachodem! – Religijny i Komercyjny Babilon z  
Ap. rozdz. 17-18 zaczyna się wypełniać na naszych oczach w tym pokoleniu!”

Tutaj  jest  przypis.  „Są  trzy czynniki,  które mogą związać  światową ekonomię  i  jej  ludzi  i  przekazać  władzę fałszywemu mesjaszowi  
antychrystowi”. – „Numer jeden, Muzułmański (Arabski) olej! . . . Następnie, Kościół Rzymski Babilon (plus Odstępcy, Ap. 3:14-17) . . . i po  
trzecie, bogactwo Żydów w tym kraju i na całym świecie! – Te trzy elementy wspólnie dokonają tego w ciągu jednej nocy! – Więc czuwajmy i  
módlmy się i kontynuujmy szybko (pracę) w żniwach Pana!”

„Możemy  z  pewnością  powiedzieć  zgodnie  z  naszymi  Pismami,  że  pojawią  się  niesamowite,  wstrząsające  i  wspaniałe  wydarzenia. 
Obserwuj także pewne dramatyczne wydarzenia dotyczące Izraela!” . . .  „Pisma głoszą, że jednym z celów nieba jest, by dawać znaki Jego 
przyszłego przyjścia i by nas zaalarmować. Jezus nawołuje swoich ludzi, by wyczekiwali znaków na niebiosach, gdy Jego pojawienie 
zbliża  się!”  (Łukasz  21:25) –  „Z  pewnością  będziemy  mieć  pokazy  niebiańskich  cudów!  Zobaczymy  upadek  i  powstanie  nowych 
przywódców, także w połączeniu z wieloma ważnymi wydarzeniami! – Sytuacja świata zmieni się dramatycznie, oraz bunty i wojny w różnych  
narodach!” „Także wzrasta liczba trzęsień ziemi i aktywności wulkanów! – Niektórzy naukowcy mówią, że wielkie meteoryty mogą uderzyć w  
ziemię,  powodując niektóre z najgorszych kataklizmów od czasów potopu”.  Ap. 8:8-10,  „przewiduje,  że ogromne asteroidy  rzeczywiście  
uderzą w ziemię i morza!” –  „Osobiście wierzę, że nasze pokolenie zobaczy, jak wszystkie te wydarzenia mają miejsce! – Jak Jezus 
powiedział, Te pokolenie nie przeminie, które zobaczy rozkwit (Izraela) Drzewa Figowego, itd.” (Mat. 24:33-35) – Upadek ludzkich 
serc ze strachu, przepowiadający, że te wydarzenia nadchodzą!” (Łukasz 21:26) – „Ostatnie słowo, Strzeż się, by troski tego życia nie  
przeszkodziły ci w byciu gotowym; ponieważ to nadejdzie  znienacka, jak ‘pułapka’ na całą ziemię!” (Łukasz 21:34-35)

W Miłości i Błogosławieństwach Jezusa,

Neal Frisby
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