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PEWNIEJSZE SŁOWO PROROCTWA 

„W  tym  liście  specjalnym  drukujemy  niektóre  Pisma  dotyczące  proroctwa,  które  będą  się  coraz  bardziej  wypełniały,  gdy 
nastanie koniec wieku!” – „Kiedy Bóg ostrzegł Noego o nadchodzących wydarzeniach, przeraził się on, przygotował siebie i swoją  
rodzinę na to, co było przed nimi! W tej godzinie prawdziwy kościół Boży powinien czynić tak samo! Zbliżamy się do zachodu 
słońca, jest to z całą pewnością ostatni zmierzch czasu!” – II Piotr 1:19 . . .  Mamy także pewniejsze słowo proroctwa; dobrze 
zrobicie, jeżeli będziecie przy nim trwali, jak przy świetle, które oświeca ciemne miejsca, aż dzień zaświta, a gwiazda  
poranna wzejdzie w waszych sercach. – „Prorocze światło osłoni tych, którzy są z prawdziwej wiary, i On objawi Swoją bliskość 
i poprowadzi ich!”

„To nie jest godzina na spanie, ponieważ duch objawia istotne i ważne rzeczy!”- Ap. 3:22 . . .  Kto ma uszy, niechaj 
posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

II Tym. 4:3-4 . . . Nadejdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili; ale według własnych pożądań, będą mnożyli  
sobie nauczycieli,  ponieważ ich uszy świerzbią; I odwrócą swe uszy od prawdy i zwrócą się ku baśniom. – „Na koniec wieku,  
kościoły rzeczywiście będą wynajmować ludzi, by głosili przeciwieństwo Słowa Bożego prowadząc ich do bajek i złudzeń!” – II 
Tym. 3:13 . . . Lecz źli ludzie i fałszywi zwodziciele staną się coraz gorsi, oszukując, i będąc oszukiwanymi. – „Widzimy wypełnianie 
się tego Pisma w fałszywych systemach każdego dnia!”

„To Pismo wypełnia się wszędzie wokół nas i wkrótce zwiększy się jeszcze bardziej!” – Mat.  24:24 .  .  .  Ponieważ powstają  
fałszywi  Chrystusowie i  fałszywi  prorocy,  i  będą pokazywać wielkie  znaki  i  cuda;  tak bardzo,  że  jeśli  byłoby to możliwe,  to  
oszukaliby samych wybranych. – „Żyjemy w czasach nowoczesnych kościołów Babilonu!” – Ap. 17:5 .  .  .  A na jej czole było 
wypisane imię, TAJEMNICA, WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDNIC I ODRAZY ZIEMSKIEJ.  – „Zauważ w wersecie 4 mówi o 
bogactwie w jej ręce! Werset 5 mówi o znaku napisanym na jej czole! I to jest dokładnie to, dokąd podążają fałszywe kościoły; do  
znaku bestii! (Ap. 13:16) Znak na ich prawej ręce lub na ich czole! Znak kodu zagłady!” – „Antychryst i fałszywy prorok powstaną z  
fałszywej religii i oszukają niczego niepodejrzewających i świat! Ponieważ pułapka jest już zastawiona!”

I Tym. 4:1-2 . . .  Teraz Duch otwarcie mówi, że w ostatnich czasach, niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku 
duchom zwodniczym, oraz nauką diabła; obłudnie kłamiąc; mając własne sumienie napiętnowane gorącym żelazem.  – 
„Ziemia będzie świadkiem wszelkiego rodzaju czarnoksięstwa, iluzji,  współpraca z kultem i okultyzmem! Szaleństwo czarów i 
czarnoksięstwa jeszcze bardziej się pogarsza! Satanistyczne kulty zostały przyłapane ofiarując dzieci i pijąc zwierzęcą i ludzką  
krew! Rośnie satanizm i kult szatana . . . nawet władze twierdzą, że jest to prawdą!”

Nasz wiek jest jednym z niebezpiecznych czasów – nieposłuszeństwo rodzicom – miłowanie przyjemności, bardziej 
niż  miłowanie  Boga  –  mający  pobożną  formę,  lecz  zaprzeczający  jej  mocy!”  (II  Tym.  3:1-5)  –  „Wielkie  systemy  
gromadzące skarby na ostatnie dni! (Jakub 5:3-6) – To miało   mieć miejsce tuż przed przyjściem Pana!” (werset 7) „Jezus 
powiedział, że tak jak było w czasach Noego, tak też będzie w czasie Jego powrotu!” (Łukasz 17:26-27) – Rodz. 6:1 . . . „Było to w  
czasie eksplozji populacji! Doświadczamy tego również w naszych czasach! – Werset 11 . . . Ziemia także była skażona przed 
Bogiem, była wypełniona przemocą.  – „Nigdy wcześniej w historii świata nie widzieliśmy tak wielu zamordowanych ludzi!  
Niektórzy nazwani są seryjnymi zabójcami lub masowymi mordercami, nawet zabójcami dzieci, itd. Także narkotyki i przemoc 
wypełniają ulice! To wszystko to znaki ostatnich dni!”

Łukasz 21:11 . . . I nastaną wielkie trzęsienia ziemi w różnych miejscach i głody i zarazy; oraz straszne widoki i wielkie znaki  
będą z niebios. – „Zobaczymy jak te rzeczy postępują z wielkim zniszczeniem wraz z niepowtarzalnymi i niesamowitymi znakami  
pojawiającymi się na niebie!”

„W tym Piśmie widzimy żałosne warunki odstępczego fałszywego kościoła, protestantów, różnych fundamentalistów, a nawet 
niektórych Zielonoświątkowców! – Ap. 3:17 . . . Ty bowiem mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuje, 
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i nędzny, i biedny, i ślepy, i nagi.  – „I tak, jak trafnie pokazuje werset 16, Bóg wypluje 
ich ze Swoich ust! To są nadchodzące warunki końcowego czasu!”

„Odnośnie wybranych, Jezus ma dla nich przygotowane cudowne rzeczy. – On będzie jednoczyć prawdziwych! Czas 
żniw jest tutaj!” – Ap. 10:3 . . . I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew: a kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym  
głosem. – „I tak, jak objawia werset 4, miało to być utrzymywane w tajemnicy aż do naszych czasów! I wtedy to Bóg miał wylać  
całą Swoją moc na Jego dzieci, przynosząc zmartwychwstanie i pobranie Swoich świętych!”

„Jaśniejąca i Poranna Gwiazda proroctwa (Ap. 22:16) poprowadzi i  wypełni wszystko to, o czym On mówił!” – „Werset 17 
objawia, że właśnie teraz duch i oblubienica dają ostatnie wołanie żniw! I wiemy, że jest to bardzo szybko!” – Przeczytaj wersety  
20-21 . . .  Ten, który daje świadectwo tym rzeczom, mówi, Z pewnością przyjdę szybko. Amen. Tak, przyjdź, Panie Jezu.  
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. – „Potrzeba nam powiedzieć więcej, jako że 
mówi Biblia, Czuwaj i módl się!” 

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
                  www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.069

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             


