
W NOCNYCH WIZJACH – ARMAGEDON

„Kryzys w Zatoce jest teraz po obydwu stronach tak, jak przewidziano! Ten list specjalny napisany w listopadzie 1981 
przedstawia to, co widzieliśmy w nagłówkach i jeszcze więcej tego, co się wydarzy. – To jasno opisało do nowego wieku  
Armagedonu.

Z naszego Zwoju Listu z 1981 cytujemy: „Prorocza prognoza miejsc do obserwacji, jako iż świat wchodzi w nową pętlę 
odnośnie wydarzeń, które nadejdą! – W moich wizjach nocnych, objawiono mi mapę zawierającą Afrykę, Środkowy Wschód i  
Południowo - Wschodnią Azję! – Woda stała się krwisto czerwona od Morza Arabskiego w stronę Azji do rogu Afryki, do  
Oceanu Indyjskiego  i  wpływając  w górę Zatoki  Perskiej;  także  do Morza Czerwonego!”  –  (Od tamtej  pory  widzieliśmy 
rosyjsko-azjatycko-afgańską Wojnę! Oraz 7 letnią Iracko-irańską wojnę w Zatoce!  Wiadomości  podały,  że zginęło milion 
ludzi!)

Libijski  przywódca  Kadafi  właśnie  przysparza  problemów  w  Afryce!  I  z  innej  części  Sudanu,  którą  jest  Etiopia,  to 
rozprzestrzeni się wzdłuż Afryki jak płomień dmuchany wiatrem! – Wprost do drugiej strony Afryki, strony południowego 
Atlantyku!  –  Większość  tych  kontynentów  będzie  zamieszanych  w  wojny!  –  Jakiś  czas  po  tym,  wiemy,  że  według 
proroctwa, Libia, Etiopia, Turcja i Persja (czyli Iran) przyłączą się do Rosji na czas ostatecznego ataku! (Ezech. 38:1-
6) – Jeszcze więcej się spełni!

„Nadchodzi również przemoc i problemy na Środkowym Wschodzie i w obszarze śródziemnomorskim! – Poprzedzając 
przyjście antychrysta, wybuchowe wydarzenia będą miały miejsce w Turcji, Persji (Iranie) i w Egipcie! – Również Syria, Irak, 
Izrael i Arabia Saudyjska będą zamieszane w nadchodzące wydarzenia! – Z tymi silnymi wstrząsami, wojnami, powstaniami i 
rebeliami, pojawi się ‘fałszywy książę’ pokoju!

„Bestia z Ap. 13 i mały róg z Dan. 8 są tym samym! Antagonista i nienawidzący Boga, całkowicie zdominowany przez  
szatańskie moce, zabierze on codzienne ofiary (Dan. 8:11) i ustanowi ohydę spustoszenia! (Dan. 9:27) Jest w nim element 
tajemnicy;  i  zrozumienie  ciemnych  rzeczy  (zdań)!  –  Jego  charakter  brzmi  jak  osobowość  ze  Środkowego  Wschodu  z 
żydowską krwią! – Będzie on praktykować i rozwijać się! – Zniszczy on potężnych i świętych ludzi (Hebrajczyków)”. Dan.  
8:24  –  „Przy  jego  przebiegłości  i  knowanie  skuteczne  będzie  w  jego  rękach!  –  Produkcja,  prawdopodobnie 
kontroluje on cały olej ze Środkowego Wschodu! – On reguluje i kontroluje ekonomicznym światem! – Wywyższy się 
w swoim sercu!  (Werset 25) – Przez pokój,  zniszczy on wielu! Powstanie przeciw księciu książąt,  lecz zostanie 
zgładzony  siłami  Boga!”  (Dan.  11:45) –  Środkowowschodnia  osobowość  czy  nie,  będzie  on  Księciem  Rzymskim 
związanym z Watykanem, Żydami i arabskim olejem. I wraz z USA, będą kontrolować światowe dostawy żywności!” – Ap.  
13:4 mówi, Kto jest w stanie toczyć z nim wojnę? – Bez pieniędzy, z pustym brzuchem, bez oleju, gazu czy energii. Kto może z 
nim walczyć? Zobacz! . . . „Lecz jego sojusz z Rosją i Chinami rozpadnie się i wojna jest nieunikniona!” (Ezech. 38)

„Wiek ostatecznie kończy się orbitą przestrzeni i wojną pocisków! . . . Nagle zobaczyłem apokaliptyczny błysk ognia nad 
Środkowym Wschodem – I USA uniosły się jak dym płonącego paleniska na ziemi, jak setki wybuchających wulkanów! – 
Atomowe  płomienie  rozprzestrzeniające  się  w  górę  i  w  dół  wylewające  się  na  inne  kontynenty!  –  Była  to  zagłada 
Armagedonu  .  .  .  używając  atomowego  przycisku  ludzkich  wynalazków  energetycznych  z  przestrzeni!  –  Katastrofa 
automatycznego przycisku! (I Tes. 5:3 – Zach. 14:12 – Joel 2:3 – Ap. 18:8) – Uwaga: USA obawiają się, że naród arabski będzie 
mieć bombę atomową.

Na  końcu,  gdy  jego  (bestia)  świat  z  żelaza  i  gliny  rozpada  się  (Dan.  2:41-43)  –  To  pokazuje,  że  pozostawiono  go 
kontrolującego całą stronę narodów zachodnich, gdy strona z gliny odwraca się na niego! – Według Dan. 11:40, 44, te bloki,  
które  idą  przeciwko  niemu  nazywają  się  południowymi,  wschodnimi  i  północnymi  blokami  narodów!  –  Możesz  o  tym 
przeczytać w tych wersetach! – To najwyraźniej będzie dotyczyć afrykańskich, azjatyckich i komunistycznych narodów w 
buncie przeciwko antychrystowi! – Ostateczny koniec jego królestwa rozpada się na kawałki i unosi się w oparach dymu i 
zniszczeniu! – Wtedy zmienią się regiony biegunów i będzie miało miejsce odnowienie ziemi! – „Co za poruszający duszę 
czas; módlmy się o zbawienie i żniwa wielu dusz! – Nie można nadać żadnej wartości takiej wiadomości jak ta, ale 
każdy  powinien  zrobić  co  w  jego  mocy,  by  pomóc  tej  posłodzę  pracować  tak  szybko,  jak  to  możliwe,  by 
przyprowadzić dusze i by świadczyć tak wielu, ilu On umożliwia jako że ten wiek się kończy!”

We wszystkich błogosławieństwach i miłości Bożej
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