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DRAMATYCZNE I NIEBEZPIECZNE CZASY

  
„Zmiany i wydarzenia, które widzimy wypełnione dzisiaj,  zostały przewidziane w Pismach lata wcześniej; zgodnie z 

proroctwem zmierzamy do jeszcze bardziej dramatycznych i niebezpiecznych czasów jak nigdy dotąd!” – Także Pisma w II 
Piotr  1:19,  ujawniają,  że  otrzymamy  pewniejsze  słowo  proroctwa;  gdzie  kościół  dobrze  zrobi  będąc  ostrożnym.  To 
oczywiście  także  rzuci  światło  na  wiele  przyszłych  wydarzeń,  ponieważ  Jezus  potęguje  światło  w  naszym  sercu!”  – 
„Wkrótce będziemy wchodzić w nowe początki,  ponieważ stary porządek społeczny przeminie!  .  .  .  To dotyczy 
wydarzeń w zakresie spraw światowych i spraw duchowych, ożywienia itd.! Z jednej strony, świat wejdzie w stan snu i 
złudzenia, z drugiej zaś strony, On wyleje Swego ducha i objawienie dla tych, z otwartym sercem!”

Jestem zainspirowany, by wydrukować to Pismo w tym momencie.  Heb. 12:25-26, „Baczcie, abyście nie odrzucili 
tego,  który do was przemawia (to znaczy Jezusa). – Ponieważ, jeżeli  nie uciekną ci,  którzy odrzucili  tego,  kto 
przemawiał na ziemi, tym bardziej my nie uciekniemy, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z niebios! –  
Głos Jego zatrząsnął ziemią: ale teraz obiecał, mówiąc, Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem!”  – 
„Kiedy Pan Jezus dokończy gromy w przyszłych dniach, zatrzęsie tymi, którzy nie posiadają prawdziwego ducha i wiary!  
Ci, którzy kochają Jezusa, pozostaną, a ci, którzy tego nie robią, rozproszą się, bądź upadną! Wersety 23 oraz 24 są także  
dobre do przeczytania!”

„Świat wchodzi do zmierzchu przeznaczenia! Ręka opatrzności zaciska się mocno na lejcach, a Jezus doprowadzi to do 
odpowiedniego  wniosku!”  –  „Czas  przed  nami  będzie  niezwykle  ważny,  dotyczy  on  wydarzeń  światowych,  w 
rzeczywistości bardzo interesujących! Zobaczymy w przyszłości fascynujące i urzekające wydarzenia”. – „Znikają stare fale, 
delikatnie postępują nowe fale zmian! – Również obserwuj proroctwa dotyczące Rosji, Środkowego Wschodu, Watykanu, 
Arabów, Żydów – Japonii  oraz Chin, struktury społecznej Stanów Zjednoczonych, dodatkowo Południowej i  Centralnej 
Ameryki, Europy Zachodniej. Odnośnie tych kwestii, wielkie niezrównane zmiany są już na ich drodze! One nawet teraz 
łatwo zbliżają  się  do nas!”  –  „Nigdy wcześniej  nie było przed nami takiego czasu,  jak ten,  w który wejdziemy! 
Posłuchaj  mnie  bardzo uważnie.  Odnośnie  proroctwa,  przewidziałem przeznaczenie  i  upadek Stanów Zjednoczonych, 
które znaliśmy! – Całkowicie nowy świat znajduje się tuż przed nami. – Teraz napiszemy o tym jedną część!” – „Widziałem  
Stany Zjednoczone wpasowujące się w puzzle świata, do których nie należą; lecz zgodnie z proroctwem, tak też się stanie!  
– Pamiętaj, gdy wiek się kończy, świadectwem Jezusa jest duchem proroctwa nad Jego sługami! Jest On Jaśniejącą i  
Poranną Gwiazdą spełnienia!”

„W  czasie,  o  którym  mówiliśmy  powyżej,  będą  trwały  wojny,  plagi,  choroby,  trzęsienia  ziemi,  głody,  zamachy 
terrorystyczne, warunki ekonomiczne, narkotyki, nowe wymiary okultyzmu, światowe kościoły wniosą nowy porządek i 
czarnoksięstwo,  wyprzedaż  mocy  i  Słowa  Bożego!  –  Będzie  to  posunięte  z  Watykanu,  prosto  na  systemy 
Zielonoświątkowe!  Wtedy,  nagle  rozwijająca  się  na  naszych  oczach,  w  wyraźnym  świetle  jest  tajemnica  Wielkiego 
Babilonu, Matka Nierządnic i Obrzydliwości ziemi! Ap. rozdz. 17!” – „Kościoły będą w złudzeniu i będą odurzone siłą i 
doktryną Babilonu! Mieszanka wszystkich rodzajów wiary; ostatecznie zaliczając do tego bożki i pogaństwo!  – Bez 
wątpienia,  świat  wkracza  w jeszcze  bardziej  grzeszny  i  nikczemny  wiek!  Właśnie  możemy  zobaczyć  letniość  pośród 
kościołów!” – „Znany teraz jako książę Zjawa, powstanie w rzeczywistości i poprowadzi ich do ich wyznaczonej zagłady! 
Ponieważ proroctwo tak to zapowiedziało w środku społecznej zagłady!”

„Tak,  jak zostało przewidziane,  w czasie antychrysta zobaczymy powstanie nowego rodzaju rosyjskiego przywódcy. 
Biblia nazywa go Gog!” (Ez. Rozdz. 38) – „Już wielu studiujących Biblię zastanawia się czy spotkaliśmy Goga? – Jeżeli tak, to 
naprawdę nie ma wiele czasu przed nami! –  A jeśli tak, krótki czas przed nami przyniesie to bardziej na pole widzenia!” – 
Uwaga od redakcji: Dla uzyskania więcej informacji, bądź pewien, przeczytaj ostatni akapit Zwoju 159.

„Naprawdę wkrótce wejdziemy w nowy wiek, niebezpieczny i bardzo trudny, ale Pan nas przez niego przeprowadzi.  
Zwiększy On wiarę i moc wybranych! Ich oczy i serca zobaczą nowe rzeczy. Zgodnie z Pismami, jest to nasz czas, by się  
radować i triumfować, ponieważ proroctwo i wszystkie znaki mówią, że Jezus wkrótce nadejdzie! Wychwalaj Go!” –  Fil. 
1:6, „Być pewnym o tym, że Ten, który zapoczątkował dobre dzieło w tobie, dokończy je do dnia Jezusa Chrystusa!”  
– Ef. 1:10, „Aby w rozrządzeniu zupełności czasów, w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, zarówno te, 
które są w niebie i które są na ziemi; w nim!” – „Wkraczamy na wyżyny Niebieskie, wkrótce różnorodna mądrość i 
więcej mocy będą nam dane!”

W Jego Obfitej Miłości,

Neal Frisby
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