
Wizja czasów ostatecznych- Dr Mark Barclay

 

Magazyn z Ameryki, w artykule pt:End-Time Prophetic Vision Reveals 'Satan and
God Revival'1 opisuje wizje, którą otrzymał Mark Barclay2 w roku 1987. 
Chciałbym przytoczyć jej fragmenty:

"Bylem mówcą  podczas  spotkania  pod  namiotem w  Tulsa,  Oklahoma.
Przemawiałem  podczas  czwartkowego  nabożeństwa  wieczornego.  Dr
Kenneth  E.  Hagin  przemawiał  podczas  wieczornego  nabożeństwa  w
piątek. Pamiętam, ze właśnie przyleciałem ze spotkania w Paryżu, Francji.
Napomknąłem zonie o tym jak bardzo chciałbym zostać i słyszeć jak dr
Hagin usługuje. Ona się zgodziła.

Kiedy dr. Hagin wszedł za pulpit, zaczął mówić na językach. Kiedy zaczął,
ja również to zrobiłem. Chwile potem, miałem wizje...

Pamiętam w wizji, ze pytałem się Pana Jezusa:"Co to ma znaczyć? Czym
jest ta zła, burzowa, ciemna chmura?"

Pan  Jezus  odpowiedział:  "To  jest  właśnie  to  co  pokazałem  Mojemu
prorokowi  Izajaszowi  (Iz  60:1-2).  Oznacza  to  każde  zło  jakie  mógłbyś

1 http://www.charismanews.com/opinion/the-flaming-herald/46317-end-time-prophetic-vision-reveals-satan-and-god-
revival?showall=&limitstart=

2 http://www.marktbarclay.com/

1 Tłumaczenie- AntyEkumenia. Oryginalny artykuł pochodzi z magazynu Charisma Magazine.
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wymyślić.  To  każdy  demon,  choroba,  to  ataki  choroby  i  bakteryjne,
których jeszcze nie odkryli. To spowoduje, ze ludzie będą czynić rzeczy,
które nie są ludzkie. Jest ona wypełniona wariactwem, wielu ludzi utraci
umysł i ich zdolności. Mówimy tu o morderstwie, gwałcie
, molestowaniu, terroryzmie, torturze i rzeczach jeszcze gorszych. Jest ona
wypełniona zwiedzeniem, herezjami, perwersja i brudem."

O niektórych rzeczach Pan zabronił mi mówić. 

Widziałem również  wielu,  wielu  ludzi.  Niektórzy  biegli  do  tej  ciemnej
chmury, a niektórzy zostawali  do niej  wessani.  Przypominało to mi  ten
Shop Vac3(typ odkurzacza), który posiadam. On, gdy nie uważam, może
wessać ni tylko brud ale i moje narzędzia. 

Widziałem ludzi krzyczących w przerażeniu i właściwie wleczonych do tej
chmury.  Mimo,  ze  nie  chcieli  i  odmawiając  z  całej  ich  mocy  i  siły,  nie
posiadali mocy aby to zatrzymać.

Tak mnie to dotknęło kiedy widziałem krzyż na czyjejś kieszeni czy była to
biżuteria.  Pamiętam  jak  zadałem  pytanie  Panu:  "Kim  są  ci  ludzie
wciągani do tego brudu i strachu, noszący 'symbol Chrześcijański- krzyż'?
Kim oni są, nawet nie dają temu oporu? Kim są ci ludzie, oponujący z
całej siły ale to nie daje im rezultatów? Znikają w ta okropna, zła chmurę
ciężkiej ciemności"

Pan tak mi odpowiedział: Oto ci którzy nie maja czystych rak i serc. Oni
byli  ostrzegani  ale  zignorowali  ostrzeżenia.  Niektórzy  nawet  chcieli  ten
brud wybierając go jako styl życia. 

Pytałem:"Cóż, kim są ci z tym krzyżykiem?"

"O",Pan  mi  powiedział,"To  są  ludzie,  którzy  twierdza,  ze  jestem  ich
zbawca. Wielu z nich pragnęło tego brudu i nawet walczyło o niego. Wciąż
czynią wymówki, ale nie są usprawiedliwieni. Ci co się sprzeciwiali myśleli
ze  Moi  prorocy  przesadzają,  są  z  'old  school'4 i  stad  zaprzeczyli  te
ostrzeżenia. Teraz to zło przyszło, i posiadają niewiele lub żadną moc i z
pewnością  jest  ona  niewystarczająca,  aby  się  sprzeciwić  i  przemoc  ten
okropny atak sil wroga. Tylko ci, których ręce i serca są czyste, będą w
stanie totalnie się przeciwstawić temu. Ta chmura pokryje cala ziemie."

3 http://www.shopvac.com/wet-dry-vacs/default.aspx?hp=Any&ts=Any

4 W polskim funkcjonuje słowo- oldskulowy- oznaczający np staromodny, przestarzały.
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http://www.shopvac.com/wet-dry-vacs/default.aspx?hp=Any&ts=Any


...

Pamiętam jak  pytałem Pana:"A co  to  jest?  Ta  olbrzymia,  ogarniająca
ziemie jasna chmura?"

Pan  mi  odrzekł:"Oto  Moja  chwała.  To  jest  chmura  chwały,  którą
pokazałem  Mojemu  prorokowi  Izajaszowi(Iz  61:1-2).  To  jest  moja
obietnica, ze Moja chwała wypełni cala ziemie."

"W takim razie",zapytałem,"co znajduje się w tej chmurze?"

"Jest  wypełniona  największymi  cudami,  jakie  ludzkość  kiedykolwiek
oglądała. Wypełniona uzdrowieniem każdej choroby i lekarstwem na nie.
To moc przemożenia grzechu i brudu- aby otrzymać Prawdę i odrzucić
błąd, herezje i doktryny demonów. Jest pełna manifestacji Mojego Ducha.
Jest pełna namaszczenia Jezusa Chrystusa i więcej, o wiele więcej"

Pokazał  mi  inne rzeczy,  ale  nie  mam pozwolenia  o  nich  mówić  w tym
momencie..."

Oto wg mnie najważniejsze fragmenty tej wizji. Pozwolę sobie na wetkniecie paru groszy od
siebie. Czy nie jest to to, co oglądamy dzisiaj w kościele i świecie? Widzimy niemoc w wielu
zborach,  ale  z  drugiej  strony  ekumenie,  porzucanie  Biblii  na  'korzyść  herezji  aby  mieć
'jedność''.  Ta  chmura  to  siły  ciemności,  które  podróżują  w  grupach.  Jako  osoba,  która
praktykuje  walkę  duchowa  na  co  dzień,  mogę  zaświadczyć,  ze  taka  wizje  'chmury
napastników diabelskich' widziałem nie raz. Ciekawe w tej wizji jest IGNORANCJA. Możesz
mi wierzyć, lub nie ale przez ostatnie lata Bóg wiele razy powiedział mi, ze kościół który nie
zacznie stać na Biblii, Jezusie, usługiwać w Duchu, chodzić w wierze i który, odrzuci walkę
duchowa i uwolnienie... będzie zniszczony.

Jak to możliwe, ze ludzie są wessani do tej chmury? Bo ciemność nie jest statyczna. Przez lata
słyszeliśmy błędne nauki w stylu: Jak nie atakujesz diabla, to cie nie zaatakuje...Jak założysz
zbroje, to cie nie zaatakuje...Walczymy (wg Efezjan 6) ale tak naprawdę...Bóg to za nas robi...

Dlaczego wróg wciąga ludzi do chmury i nawet ich ciągnie po ziemi, gdy oni oponują? Bo on
nigdy nie walczy czysto...Nasz wróg- szatan, zeruje na naiwności, niewiedzy itd. Bóg ubolewa
na ignoranckim kościołem odrzucającym dziś  napomnienia...Bóg ubolewa nad tymi co nie
używają swojego autorytetu duchowego. 

Pośród tej chmury nie tylko znajdują się demony ale i ...ludzie. Szatan rekrutuje dziś ludzi, by
wypełniali  jego  misje,  a  ich  misja  jest  skierowana  przeciwko  społeczeństwo,  ludziom  i
...kościołom.  Kościół  jednak  zapycha  polki  z  książkami  pozycjami  w  stylu-  modne,  mile,
przyjemne dla ucha...I to jest jego słaba strona.

Kościół  nie  naucza odnośnie  zagrożeń okultyzmu,  ich praktyk,  które  są  używane dookoła
świata od dawien dawna (astralna projekcja,  rytuały itd.) Odchodzi się dziś od Biblii  aby
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objąć ruchy, które powstały założone przez diabla by zwieść (jak ekumenia). 

'Niektórzy biegli do tej chmury'- oznacza ich zło serca lub zwykła ignorancje. Myśleli, ze to
dobre.  Popatrz  tylko  na  kaznodziejów,  którzy  tłumacza  dziś  ruch  zboczenia.  Popatrz  na
łasych na ludzkie pochwały i akceptacje- jak ekumenizm. Oni tam biegną i biorą wiadrami,
nie  musisz  ich  motywować,  ale  spróbuj  im  powiedzieć-  uwaga,  ostrzeż  ich  a  zobaczysz
reakcje!

"Zwiedzenie, herezje" bija dziś drzwiami i oknami...Oni wszystko tłumaczą dziś: 'miłością'.
Jest to wybieg czasów ostatecznych i otwiera ludzi na działanie diabla. Jeśli Biblia nazywa to
obrzydliwością,  to  tak  jest.  Ratuj  ludzi  przez  powiedzenie  im  Prawdy.  Psychologizacja
kościoła uczyniła swoje...Twój image nie pomoże gdy wróg będzie pikował nad twoja głową...

Nie pastorze, w budynku nie ma bezpieczeństwa...Bóg mówił: To co da się potrząść, będzie
wstrząśnięte. Po co? Aby czystość Słowa, życia i Prawda mogła jaśnieć w czasach końca w
kontraście do herezji, brudu moralnego i odstępstwa. Jak już to jeden pastor głosił- będą 2
przebudzenia w czasach ostatecznych- wroga- z wylewem ze szlamu, który będzie ścigał jak
myśliwy wielu niewinnych, naiwnych, nie spodziewających się niczego ludzi...Popatrz na świat
dziś...Co się dzieje? Drugie przebudzenie będzie od Pana- w mocy Ducha, autorytecie Jezusa,
wglądzie  duchowym.  Wierzący  czasów  ostatecznych  to  armia,  która  zakwestionuje  i
wstrząśnie posadami piekielników! To wróg wieje przed mocą Jezusa! 

Dziś możesz wybrać jaka przyszłość będziesz mieć...W czasach ostatecznych zawiedzie chlam-
herezje, ludzkie tradycje, maksymy pulpitowe, psychologia, 'miłowanie' zamiast Prawdy...
Jeśli nie opowiesz się po żadnej ze stron... diabeł cie tam na sile będzie wciągał...

Nie  ma  neutralnego  gruntu...Siedzenie  ławce  nie  uratuje  cie  od  ataków
demonicznych...Pertraktacje z diabłem nie pomogą ci...Obudź się ze snu. 

Czy wg mnie ta wizja jest od Boga. Ja mam 100% tego pewność.

Szukaj Pana a jeśli Go nie poznałeś, zrób to teraz. Przyjmij Go do serca, zaproś do życia,
wyznaj Mu grzechy i  poproś o prowadzenie.  Kup Biblie  i  studiuj.  Módl się  o  napełnienie
Duchem Świętym!

Ku chwale Jezusa!
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