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ISTOTNA WIADOMOŚĆ  

„Jest  to  istotna  i  ważna  wiadomość.  Hordy  zwodniczych  duchów  idą  do  góry  ze  studni  otchłani  –  możemy  spokojnie  
przewidzieć, że kolejne ich miliony również wyjdą z czeluści!” – „Wygląda na to, że występują regularne psychiczne i demoniczne  
wybuchy pośród narodów. – Wkrótce osiągnie to silne narkotyczne i masowe złudzenie pośród mas!” – „Przewiduję, że będzie się  
to wzmagać do niewiarygodnych proporcji!  A następnie,  wkraczając w Wielki  Ucisk zmiesza się z  bożkami oraz zjawiskami 
diabelskimi,  jakie jeszcze nie były widziane!  Pwp. 18:10 mówi, nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przeprowadzał 
przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary!”

Narody zmierzają do okultystycznej eksplozji! – Ap. 21:8 objawia, że czary i czarnoksięstwo będą przez cały czas na topie! –  
Pisma zakazują tych rzeczy  .  .  .  Wróżby,  Dan.  2:27 –  Czarodziejstwo,  Wj.  22:18 –  Gusła,  II  Krl.  21:6 –  Magia,  Rodz.  41:8 –  
Nekromancja, Iz. 8:19 – Czarodzieje, Iz. 19:3 Zaklęcia Wj. 7:11 . . . „Te rzeczy są podłe i psują duszę, ale za chwilę objawimy 
coś więcej, co jest jeszcze bardziej przebiegłe. – Niektórzy tego nie zauważają, ponieważ medyczna profesja stara się to 
kontrolować, ale jest to tym samym co tabletki voodoo!”

„Słowo farmacja pochodzi z greckiego słowa „Pharmakeus” albo czarnoksięstwo!” – Ap. 9:21, „Ani się nie odwrócili od swych  
morderstw, ani swych czarów (Pharmakeus)”. Definicja tego słowa oznaczała użycie narkotyków, zaklęć, trucizn i czarów. –  W 
czarach  narkotyki  są  często  używane  w  odwoływaniu  się  do  ukrytych  wpływów  okultyzmu,  pozwalając,  by  siły 
demoniczne wzięły ich w posiadanie, sprawiając, że będą robili dziwne i nienormalne rzeczy.  – „Również Ameryka jest 
narkotyzowana tabletkami uspokajającymi i środkami nasennymi!” – „Czy wiesz, że dzisiaj wytwarzają oni pewien rodzaj pigułek  
na nerwy, które całkowicie zniewalają ludzi i po dłuższym zażywaniu są oni właściwie jak zombie, martwiący się o nic innego jak  
o następną dawkę! – Tak, dziś nadal mamy pośród nas doktorów czarodziei, którzy dosłownie rzucają zaklęcie na ludzi, którzy  
zażywają te leki, bez względu czy pochodzą one z ulicy czy też gabinetu. Można równie dobrze nazwać je „tabletkami voodoo”,  
ponieważ ostatecznie zniewalają, uzależniają i łamią siłę woli osoby, tak, jak gdyby była ona pod wpływem zaklęcia czarownika!”

„Jednakże jest to wielokrotnie ukryte w zawodzie medycznym, a społeczeństwo ignoruje niebezpieczeństwa tego, jest to nadal  
niszczące i prowadzi do złudzenia!” - „Także niektóre rzeczy, które ludzie dostają z ulicy sprawiają, że wyglądają jak umarli,  
podczas gdy jeszcze żyją! – Z pewnością szatańska pułapka jest zastawiona na dzieci i młodzież tego narodu!” – „Jedynie moc 
Pana Jezusa może uwolnić ich od władania przez narkotyki”. – „Tak, czarownicy Pharmakeusa są pośród narodów!” A do 
czasu, gdy na scenie pojawi się antychryst, by nadać swój znak, najwyraźniej ogromny procent ludzi będzie odurzonych lub będą 
oni pod urokiem szatańskiego zaklęcia jego różnych czarów!” (II Tes. 2:4-12) . .  . „To wszystko będzie zmieszane z bożkami,  
narkotykami  i  kultem  seksu  dotyczących  pewnych  obrazów  żądzy!”  –  „W  czasach  Imperium  Rzymskiego  całe  miasta  były  
poświęcone, by czcić bogini Dianę! – Paweł miał do czynienia z tą boginią miłości i seksu, Dianą (Dz. 19:35) gdzie praktyki 
seksualne były dozwolone w Świątyni, gdy czcili oni wulgarnych bogów wielkiej zmysłowości, orgii i rozpusty! – A nawet 
w niektórych Świątyniach pozwalano im na używanie węży w swoich rytualnych orgiach!”

„Odkąd narody mają byś świadkami odrodzenia Imperium Rzymskiego (Ap. rozdz. 13 – Dan. 2:40), najwyraźniej powinniśmy 
oczekiwać zobaczenie odnowionego kultu bożków i bogiń!” (Ap. 9:19-20) – „Widzisz, ludzie będą pełni narkotyków i wina do  
momentu  całkowitego  obłędu  w  czczeniu  „człowieka  grzechu”,  wcielonego  antychrysta,  który  całkowicie  kontroluje  masy,  
których imiona nie są zapisane w księdze życia! . . . Prawdopodobnie podczas Wielkiego Ucisku bestia wprowadzi pewien dziwny  
narkotyk do wody, którą piją ludzie, by rzucić zaklęcie i by całkowicie ich kontrolować!” – „Więc w ich szaleńczym odurzeniu nie 
będą oni zważali na nic prócz posłuszeństwa wobec systemu antychrysta!” (Ap. 13:13-18) . . . „Zatem ostrzegaj i powiedz innym,  
by  uważali  na  to  co  biorą,  jako  środki  uspokajające,  to  może  doprowadzić  ich  do  całkowitego  upadku w  przyszłości!”  –  I 
każdemu, kto jest uzależniony od tych narkotyków „moc Jezusa” przełamie to natychmiast, gdy oddadzą Mu „całkiem  
swoje życie”!

„Pozwólcie, że odkryję wam pewne fakty dotyczące szatana”. Nie ma w nim prawdy! (Jan 8:44) – Szatan był zamieszany w  
śmierć Chrystusa! (Jan 14:30) – Został osądzony na Kalwarii! (Jan 16:8,11) – I został pokonany. (Jan 12:31) . . . Szatan zabiera  
Słowo zasiane w sercach nieostrożnych. (Marek 4:15-17) Szatan rozsiewa chwasty. (Mat.  13:25-36) .  .  .  Szatan, gdy tylko to  
możliwe, prześladuje dzieci Boże, lecz Pisma zdecydowanie mówią nam, że jest nam dana moc nad całą mocą wroga! (Łukasz  
10:19) i  nic cię nie skrzywdzi! .  .  . Ponad to anioł Pański zakłada swój obóz wokół Jego dzieci.  – Aniołowie prowadzą 
prawych w czasie śmierci do Raju! (Łukasz 16:22) – „Aniołowie oddzielą prawych od niegodziwych! (Mat. 13:39) – (Hbr.  
1:14) Aniołowie są posługującymi duchami, ku odkupieniu!” (Ap. 22:16) – Aniołowie są strażnikami małych Bożych! (Mat. 
18:10) – „Zatem widzisz, mamy całą moc nad wrogiem. Bóg jest z nami i czuwa nad nami!” – Ufamy, że ten aktualny artykuł  
pomoże ci, by posiąść odwagę i wiedzieć, co kryje przyszłość, byś mógł świadczyć i ostrzec innych o rzeczach, które nadejdą! –  
Czuwaj i módl się!

Jezus cię kocha i troszczy się o ciebie,

Neal Frisby
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