
    
WIZJA NOCY – PROROCTWO ARMAGEDONU 

„Żyjemy w wieku, w którym proroctwo wyłamuje się w każdym kierunku na różne sposoby i w postaci wydarzeń, dając światło 
prawdziwemu dziecku Boga! – Ponieważ w słowach Jezusa znajdujemy ducha proroctwa i będzie to coraz mocniejsze w nas, im bliżej  
zbliżamy się do Jego powrotu!”. . . „Dar proroctwa będzie pracował wspólnie z mocą darów, by przygotować Jego ludzi!” . . .  „Daniel 
powiedział, jest Bóg w niebie, który objawia tajemnice!” – W Dan. 12:4 przewidział on wielki wiek wynalazków przez wiedzę i to, że 
ludzie będą podróżować z dużą prędkością i, że będą w pośpiechu! – „Jakub 5:7 ujawnił nam, że będzie to wiek, w którym wybrani mogą 
potrzebować cierpliwości!  – Innymi słowy, szybki wiek,  który widzimy wokół nas, i  było to tylko w erze wczesnego i późniejszego 
deszczu! – Samo to pokazuje nam, że Jego przyjście jest bliskie! – Również, Jezus stoi u drzwi!” (Werset 9)

„W postępie światowych wydarzeń, widzimy nie tylko proroctwo, z przychodzącego daru, ale również widzimy Biblijne proroctwo,  
które ma miejsce. W wielu miejscach w Pismach, kiedy to objawia jedną pewną rzecz, to także objawia zakres wydarzeń kilku tysięcy lat  
w przyszłość, wprost w nasze czasy!” – „Jest tutaj bardzo tajemnicze pismo, które ma związek z naszym wiekiem wynalazków. Iz. 28:22 
mówi, nie bądźcie szydercami; ponieważ on słyszał bezpośrednio od Pana, że konsumpcja została ustalona nad całą ziemią!  – 
To będzie w czasach porozumienia antychrysta (werset 18) . . . ohyda i spustoszenie!” (Dan. 9:27) – „Oto, powiedział Pan Zastępów, 
nawet teraz pismo znajduje się na ścianie,  powiedział  Pan,  dla tych,  którzy potrafią zinterpretować proroctwa i  którzy są 
prowadzeni przez Mojego ducha, widząc, że znaki czasu są wokół was! Jest blisko, nawet u drzwi!”  – „Jesteśmy w godzinie o 
północy! Zbliżamy się do pobrania. Wchodzimy w czas Bożych ostatecznych proroctw dla kościoła pobrania!” – „Bądź również gotowy,  
ponieważ przyjdzie to w godzinie, o której nie myślisz!” Powinniśmy zawsze pamiętać o tym Biblijnym ostrzeżeniu! – „Tak, kto ma uszy, 
niechaj posłyszy co mówi duch do kościołów, powiedział Pan!”

Teraz powróćmy do naszego tematu, gdzie Izajasz mówił odnośnie upadku świata. Kontynuuje w Iz. 29:4. . . . Poprzedzając to, mówił  
on o zmartwieniu Ariela (Jeruzalem) i jak będzie sądzony! Teraz, jest tutaj dziwne proroctwo dla naszego czasu! Gdzie mówi, „będą oni 
sprowadzeni w dół i będą mówić spod ziemi! I z prochu będzie szeptać mowa twoja, a twój głos jakby kogoś z obeznanym 
duchem! . . . A mowa twa z prochu wyda się szeptem!” – „Wiemy, że dzisiejsze wiązki laserowe i druty elektryczne są ułożone pod 
ziemią! I najwyraźniej prorok widział ich otrzymujących wiadomość, jak nasz telefon! – Dla nich było to jak obeznany duch idący tam i  
powrotem!” – „Nie mogli  rozumieć mocy elektryczności!  Najwyraźniej  głosy dyskutowały nad zniszczeniem Jeruzalem i  wysłaniem 
pocisków w kierunku Rosji! – A także poza tym, będą podziemne bunkry, ponieważ wojna była w toku! – Dlatego mówi, że mówili z  
prochu ziemi!” – „Werset 5 objawia masy ludzi z innego kraju idących na nich! – Lecz Pan spowoduje zdmuchnięcie ich jak plewy, będzie  
to zrobione nagle i szybko!” – Ez. 39:2, gdzie mówi, „pozostanie tylko szósta część rosyjskiej armii!” . . . Przeczytaj Ez. 38:22. – Ta sama  
rzecz  pojawia  się  w  Iz.  29:6,  „gdzie,  po  rozmowie  spod ziemi,  odwiedza  ich  atomowe  spustoszenie!  Werset  6  daje  dokładny opis  
nuklearnego podmuchu! – W którym będą oni nawiedzeni grzmotem, i trzęsieniem ziemi z burzą i nawałnicą (wiatrami), oraz 
PŁOMIENIEM pożerającego ognia!” To jest dokładny opis atomowego wybuchu! Wtedy najpierw brzmi to jak ogromne grzmoty, potem 
poprzedza je wielki hałas i wielkie wirujące wiatry wraz z płomieniami ognia w każdym kierunku! – By ukazać tego główną stronę,  
werset 7 objawia to jako Armagedon! . . . Mówi, „wszystkie narody” będą tam w zbrojeniowej bitwie! „To całe wydarzenie będzie jak sen 
wizji  nocy!”  –  Zach.  14:2,  12,  „mówi  o  tych  samych  wydarzeniach  końca  czasu!”  –  „Zatem  widzimy,  że  Izajasz  objawiał  nam 
elektronikę i wynalazki nowoczesnych działań wojennych, które spowodują ogień i zniszczenie! – Objawił on, że to będzie w 
końcu czasu! . . . Powiedział on, nie naśmiewaj się z tego, ponieważ jest to ustanowione nad całą ziemią!”

„W związku z tym, Jezus powiedział, że nie pozostanie żadne ciało ocalone w tamtym czasie, jeżeli On nie zainterweniuje!” (Mat. 
24:22)  –  „I  oczywiście  zainterweniuje  On  dla  Izraela!  .  .  .  Ta  interwencja  może  dotyczyć  równie  dobrze  ściągnięcia  zasłony 
promieniowania spoza ludzi, którzy pozostali!” – Iz. 25:7-8, „mówi to o pokryciu ludzi i o ‘zasłonie’, która rozpostarła się nad narodami!  
Wydaje się, że Jezus oczyszcza ziemię lub tych, którzy pozostali i nie mogą żyć w Milenium! Mówi, że pochłonie On śmierć w zwycięstwie 
i otrze wszystkie łzy!” Niektóre z tych proroctw są w rzeczy samej dziwne, niemniej jednak, wszystkie z nich będą miały miejsce w ich 
odpowiednim czasie! „Jesteśmy w zaćmieniu naszego wieku! Jest to czas żniw dla nas, ponieważ wkrótce, w jednej chwili, w mgnieniu 
oka, odejdziemy!” – „Oto, przyjdę szybko, z pewnością przyjdę szybko!” (Ap. 22:7, 20)

„Znak oka na niebie (satelita)! . . . Według Pism, Bóg patrzy z łatwością na całą ziemie! Niemądrzy ludzie kiedyś już wyśmiali 
ten rodzaj Pisma! Lecz teraz, by pokazać jak głupi byli, nawet ludzie teraz mogą (wprawdzie nie tak dokładnie jak Bóg) widzieć całą  
ziemię przez satelitę! – Z wyjątkiem czytelników Biblii, którzy myśleli pokolenie temu, że człowiek będzie w stanie przeszukać każdy  
kawałek powierzchni ziemi w przeciągu godzin?” - „Te narzędzia, następnie zostaną oddane w ręce antychrysta wraz z przeszukującymi 
satelitami obserwującymi każdy kawałek powierzchni ziemi!” –  „Po pobraniu i kiedy Chrystus powróci do Armagedonu, Ap . 1:7 
mówi, że zobaczy Go każde oko!” . . . (To może być za pomocą satelity przez wszystkie odbiorniki telewizyjne, gdzie niemądrzy ludzie 
myśleli o tym Piśmie jako niemożliwym, teraz może to być zrobione przez telewizję satelitarną. – Telewizja satelitarna jest ponownie  
ukazana w Ap. 11:9.) – Lub Pan ma moc, by objawiać się w sposób ponad naturalny dla wszystkich narodów w tym czasie! – Iz. 2: 19,  
„oni nie tylko uciekają przed obliczem Pana, lecz będą się również kryć przed ich własną bronią zniszczenia!” – „ To powyższe przyjdzie  
na całą ziemię jak pułapka!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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