
DUCH PROROCTWA

„Przejrzyjmy  niektóre  znaczące  proroctwa  i  międzynarodowe  wydarzenia!  Ponownie  widzieliśmy  „twist  wydarzeń” 
dotyczących  Rosji,  Europy  Wschodniej  i  Stanów  Zjednoczonych!  To,  co  widziałeś  dziejące  się  w  Związku  Radzieckim  i  
Europie  Wschodniej  zostało  przewidziane  w  Pismach,  że  wydarzy  się  nawet  dziesiątki  lat  temu  z  późniejszą  aktualną 
informacją!  –  Teraz  te  wydarzenia  są  wszędzie  tytułami  wielu  nagłówków!  Te  wydarzenia  dzieją  się  tak  szybko,  że 
Informacje (media) ledwo mogą nadążyć z całym tym proroctwem!” – „Jezus przez ducha proroctwa mówi narodom, a 
zwłaszcza chrześcijanom, by się przebudzili! – Ja wkrótce powrócę!”

„Świat  dosłownie  żyje  tymi  ważnymi  wydarzeniami.  Prorok  Daniel  przebił  zasłonę  czasu  ponad  2500  lat  temu, 
przepowiadając ten dramat, który dzisiaj widzimy! Doświadczamy długo oczekiwanego proroctwa i dzieje się teraz właśnie 
w otwarciu, by wszyscy widzieli!” – „Rosja i Europa Wschodnia uformowały już glinę do żelaza! – Pisma przewidziały czas, 
ekonomie, braki żywności i warunki głodowe, które doprowadziły do buntów! – Czwarte królestwo, które jest również znane 
jako 7 i 8 głowa, będzie mieszanką!” (Dan. 2:40-44) – werset 42, A palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, 
królestwo  będzie  częściowo  silne,  częściowo  zaś  połamane!  –  To,  co  doświadczamy  to  ‘palce’  z  żelaza  i  gliny 
przechodzące w swoją pozycję!”

„Tak szybko, jak zaczną się kończyć te rewolucyjne zmiany, wszystkie odłamane państwa satelitarne Rosji, będą w końcu  
w porozumieniu finansowym z Rosją (z pewnymi trudnościami),  ponieważ będzie to związane z Europą Zachodnią, gdy  
pojawi się światowy handel i globalna ekonomia”. (Ap. rozdz. 18) – „Z tego powstanie porozumienie Watykanu, Związku 
Radzieckiego, Ameryki gdzie Izrael jest w to zaangażowany !”

„Ostatnie części puzzli są idealnie dopasowane!” Ap. 13:2, „ukazuje dokonany obraz i przygotowanie na zniszczenie! – 
Łapami  niedźwiedzia  jest  ROSJA  i  jej  wcześniejsze  państwa  satelickie.  Pozostałą  częścią  ciała  jest  Azja,  Wschodnia  i  
Zachodnia Europa! USA znajdują się w drugiej bestii!” (Ap. 13:11-13) itd.

„Zobaczymy  powstającą  globalną  ekonomię!  –  Religijny  i  Komercjalny  Babilon  będzie  ujeżdżał  bestię  w  światowym 
handlu!  – Wydarzenia nabiorą rozpędu.  Niespodziewane i  zaskakujące wydarzenia są nadal  przed nami! Zobaczymy co 
przewidziały Pisma, że rozwinie się na naszych oczach!” – Uwaga: „To był rzeczywiście czas niebiańskich znaków! I tak, jak 
powiedział Jezus, potwierdzili oni nadchodzące słowo proroctwa! – Jezus jak gdyby patrząc przez wymiar czasu powiedział  
w Łukaszu 21:25,  że  będą znaki  na  słońcu,  księżycu i  gwiazdach,  itd.  Następnie  powiedział  On,  narody (znajdą się)  w 
niepokoju i zamieszaniu! Dodając do tego, powiedział On, z morzem i rykiem fal. Tak, jak sam Jezus powiedział, że jest to 
ostrzeżenie o Jego szybkim powrocie! Również silne zmiany cykli i wydarzeń zmierzają ku naszej stronie.

„Rozważając proroctwo na górze naszego listu specjalnego, człowiek może się zastanawiać, gdzie to zmierza po tym, jak 
dokona się ten obraz? To zaprowadzi do Ezech. rozdz. 38 – następnie przejdzie do Ap. 16:9-12, potem pokaże się w 
Ap. 18:8-10 i Komercjalny Babilon zostanie zniszczony broniami energetycznymi i atomowymi! – Jest to zatem moja 
opinia i stanowczo wierzę, że wybrani wkrótce zobaczą powrót Jezusa! I po tym pojawi się Wielki Ucisk i Armagedon, a  
następnie Wielki Dzień Pana! – Z jednego powodu, ponieważ Jezus powiedział odnośnie Drzewa Figowego (Izraela),  że 
wszystko wypełni  się  w tym pokoleniu!”  (Mat.  24:32-34) – „Z powodu Drzewa Figowego (proroctwo Izraela)”.  –  „Bądź 
czujny, Jezus wkrótce nadejdzie!”

W Jego Obfitej Miłości,

Neal Frisby
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