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PROROCTWO – KONIEC WIEKU

Ten  list  specjalny  dotyczy  proroctwa  odnośnie  końca  wieku  –  specjalny  opis  dotyczący  młodzieży!  Warunki  społeczne  są 
alarmujące! Nie mamy wiele czasu, by się za nich modlić zanim wkroczą w niemoralne położenie i całkowitą zagładę w światowym 
systemie! „Niektórzy zostaną ocaleni, jest to więc pismo o szczególnym nacisku na modlitwę za młodzież!” – „Alkohol, narkotyki,  
homoseksualizm i seks oralny jest rozpowszechniony pośród szkół średnich i uczelni! Dlaczego te wszystkie grzechy odwiedzają 
dzieci? Dzieje się tak, ponieważ Bóg wysłał wielką wizytację do rodziców i narodów, a większość z nich to odrzuca!”  Łukasz 19:42-
44, „Gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy twemu pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami! bo żeś  
nie  rozpoznał  czasu  twojego  nawiedzenia”.  Większość  odrzuciła  posunięcie  Pana  i  teraz  bezprawie  i  okropne  przestępstwa 
biegają nieokiełznane przez narody! Łukasz 21:22, mówiąc o końcu, „Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co 
jest napisane!” Jest tam także wzrastająca nienawiść wobec rodziców, niespotykana w historii z powodu rozbitych domów, itd. Będą 
podziały  i  nadejdzie  zmaganie.  (Marek  13:12)  –  „Wtedy  wielu  będzie  obrażonych i  będą  wydawać  jeden  drugiego  i 
nawzajem się nienawidzić”. (Mat. 24:10) „Jeszcze przed Uciskiem w domach będzie znacznie więcej buntu!” (Łukasz 21:16)

„Ten wiek kończy się całkowitym zaćmieniem w grzechu i grzesznym obaleniem!” – „Z powodu nieprawości, ostygnie miłość 
wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony!” (Mat. 24:12-13)  „Jezus powiedział, że ostatnie dni będą widoczne w 
rozpuście i lubieżności!” – „Paweł przewidział,  że w ostatnich dniach ludzie ze złego przejdą na gorsze i nastanie nagły wzrost  
brutalności  i  bezprawia  wśród  młodzieży!  To  poprzedza  antychrysta!”  (II  Tes.  2:4,  9-11)  „Jak   mężczyzna,  kobieta i  młodzież 
zachowują się jak brutalne zwierzęta!” (II Tym. 3: 1-9 – II Pt. 2:12)

„Niegodziwość pod różnorodną postacią stanie się  tak powszechna,  Paweł powiedział,  że ich sumienie będzie napiętnowane 
gorącym żelazem, a wszelka perwersja zostanie uznana za normalną!” (I Tym. 4:1-2) „Homoseksualizm jest w Kościołach i szkołach 
pośród  młodzieży!  Biblia  mówi,  że  to  oczyści  prawdziwe  Kościoły  z  tego  grzechu!  Jezus  ma  litość  dla  homoseksualistów,  lecz  
nienawidzi  On tego grzechu,  ale  w Jego miłości  i  miłosierdziu  wybaczy On temu, kto będzie  żałował  i  porzuci  swoje  grzeszne 
ścieżki!”  –  „Dowiedzmy się  co się  dzieje!  Są  homoseksualne  Kościoły,  jeden w szczególności  w Teksasie,  gdzie  wszyscy  razem 
przychodzą i  twierdzą,  że wychwalają  Pana tak,  jak każdy inny Kościół,  niektórzy nawet  twierdzą,  że mają Ducha Świętego”.  – 
„Kościół  Chrześcijański  wysłał  przedstawiciela,  by  po  prostu  zobaczył  to,  co  oni  robili,  a  tutaj  znajduje  się  cytat  z  artykułu  z 
Magazynu!” – „Po przybyciu do ich zgromadzenia każdemu delegatowi dano pakunek, który pośród innych rzeczy zawierał dwa  
czasopisma  „Boy”  z  wszystkimi  nagimi  mężczyznami  oraz  listę  wszystkich  „Gejowskich”  barów  w  Dallas.  –  Tak  więc  delegaci  
opuszczając  wieczorną  posługę  mogli  pójść  do  wybranego  baru  i  połączyć  się  na  noc  z  kochankiem!”  –  „Lecz  przed  tym,  w  
nabożeństwie, mówi jak śpiewali i wydawali się wychwalać Pana z entuzjazmem. Mówi, że przemawiający zmienił ewangelię nie do 
pojęcia! Powiedział on, że byli oni w ten sposób urodzeni, więc powinni wychodzić z ukrycia i cieszyć się, oraz trwać w tym grzechu!” 
– „Innymi słowy, bez żalu za grzechy mieszają ten grzech ze swoją religią, tak jak to powiedziała Biblia, że będą robić!” To jest grzech!  
Kpł. 18:22 – Rzym. 1:26-27, „Mając formę pobożności, lecz odrzucając jej moc!” W Rodz. 19:4-7 pokazuje te warunki nawet  
pośród młodzieży, przed tym jak zniszczenie spadło na Sodomę!  – „Paweł zaznaczył bezbożny stan młodzieży, który będzie 
przodował!”

„FBI podaje, że tysiące nauczycieli zostało zaatakowanych w szkołach, a koszty wandalizmów były w setkach milionów. – Również 
Magazyn  Time  poinformował,  że  coraz  więcej  dziewcząt  jest  zamieszanych  w  brutalne  przestępstwa!  Aresztowanie  dziewcząt 
poniżej 18 lat, za poważne przewinienia pobiły wszelkie rekordy”. – „Oficer śledczy powiedział, że był to pierwszy raz, kiedy spotkał 
tak  trudne  dziewczęta!  Młodzież  naszego  wieku  przybiera  charakter  brutalnej  bestii!  Jeżeli  chodzi  o  narkotyki,  które  biorą  i  
seksualny  rodzaj  perwersji,  który  czynią  po  to,  by  pozyskać  pieniądze  jest  praktycznie  nie  do  opisania!  Te  same  złowrogie 
obrzydlistwa, korupcja i bezprawie spowodowały sąd w postaci wielkiej powodzi!” Rodz. 6:11, „Ziemia była skażona wobec Boga 
i pełna przemocy! Wzrost i rozprzestrzenienie warunków sodomitów i perwersji pośród młodzieży przyniesie inną katastrofę!” (od 
redakcji: Jesteśmy w tym teraz.)

Rodz. 6:5, „Wielka była niegodziwość ludzi na ziemi, wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca były ustawicznie złe,”  – 
„Połączenie tego wszystkiego przyniesie za sobą człowieka grzechu! (Ap. 13:15-18) który wprowadzi bożki i niektóre z najbardziej  
podłych grzechów w historii świata, które będą propagowane przez jego system w jego imieniu, nazywając siebie bogiem, ale jest to  
fałszywe!” – „Właśnie teraz młodzi zamieszani są w prostytucję i pornografię dla zysku w złowrogich kręgach!” – Także niesamowita 
ilość młodzieży zwraca się  ku bożkom, kultom oraz kierują się ku religiom zorientowanym w narkotykach!” – „Jest zło pośród 
wszystkich grup wiekowych, lecz wyjątkowo wspominamy o młodzieży, ponieważ jest wielka potrzeba by coś zrobić! – „Nawet 
niektóre z fundamentalnych Kościołów zapomniały o tym, a w dodatku pozwalają im na to, by brnęli w grzechy!  Lecz Bóg nie 
zapomniał,  ponieważ nadszedł czas, by sąd się rozpoczął od domu Bożego, dotyczący wszystkich narodów!” (I Piotr 4:17)  
„Jezus powiedział mi, że teraz z pewnością jest ograniczony czas, by zwrócić naszą uwagę na ten problem! Jesteśmy w gotowi na 
oczyszczające odrodzenie, które zdmuchnie plewy, a pozostanie tylko dobre ziarno zbóż!” – Mat. 3:12, „Ma On wiejadło w ręku i 
oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym!” – „Odraza bożków, o których  
mówi w Mat. 24:15 jest blisko!” – „Zjednoczmy się w boskiej miłości i módlmy odnośnie wszystkich tych problemów i oczekujmy 
oczyszczającego odrodzenia rozwijającego się wśród tych i Jego prawdziwych wierzących! W rzeczywistości czas jest krótki!”

W miłości i bogactwach Pana Jezusa,

Neal Frisby
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