
   List Specjalny ROK 2009 
HISTORIA ŚWIATA I PROROCZE WYDARZENIA

„Historia świata, tak, jak widzimy, nie będzie taką, jaką ją znamy. Według proroctwa, wiek przygotowuje się na szybką i krótką 
pracę  dotyczącą  duchowego  świata  i  człowieka;  nawet  jego  wynalazki  to  udowadniają!  W  pewnym  momencie,  wkrótce  
wydarzenia będą śpieszyć razem równocześnie, jak powódź na świat!” – „Zgodnie z darem proroctwa i Pismem stanie się to 
nagle i szybko, gdy narody będą przygotowywać się na jeden światowy rząd!” – „Przed końcem tego wieku, świat będzie 
przechodził  przez ogromne strukturalne zmiany,  całkowite  odnowienie i  przekształcające  ziemię.  To,  co sobie  wyobrazili,  by 
zrobić to zrobią! . . . prowadząc do świata fantazji, następnie do fałszywego kultu, do czasu, gdy powstanie zwodzący dyktator, by  
zająć swoje miejsce!” (Ap. 13)

„Jeżeli we właściwy sposób ocenimy proroctwo i to, co objawił Pan przez ducha, będzie to niebezpieczny i katastrofalny wiek  
zniszczenia pośród narodów. Zobaczymy łączące się olbrzymie siły, a także niektóre z najbardziej niebezpiecznych czasów, jakie  
kiedykolwiek  widzieliśmy,  torujące  drogę  dla  wyżej  wymienionych  wydarzeń!”  –  „Bądźmy  gotowi  i  przygotujmy  się  na 
pobranie, trzymając nasze duchowe oczy otwarte cały czas! Pisma głoszą, że przyjście Jezusa będzie nagłe i nieoczekiwane dla 
wszystkich, z wyjątkiem wybranych; oni zrozumieją porę Jego powrotu!”

„Zwoje oraz Pisma ujawniają jaka będzie ziemia tuż przed tym, jak Jezus ponownie powróci! Ponadto możemy oczekiwać wojen, 
rewolucji, wielkich trzęsień, głodu i zarazy; zobaczymy światowe strapienia wzmożone niepokojem i strachem; na ziemi narody  
wypełnią się rozterkami! Nastąpi wzrost wiedzy i niesamowitych wynalazków, ostatecznie prowadzące do ich zniszczenia! – Brak 
wiary w przyjście Chrystusa, lecz to tylko mówi prawdziwym Chrześcijanom, że jest to znak Jego przyjścia! Znaki w religijnym 
świecie (wielu  będzie  schodzić  na złą  drogę).  Pisma ostrzegają  także o odstępstwie,  „odchodzeniu”  od „prawdziwej  wiary”  i 
prawdziwego Słowa; otrzymując imitację!” – „Lecz bądźcie silni i w Jego mocy!”

„Znak grzechu, niemoralne warunki będą niesamowite, poza wyobrażeniem tego co jest teraz i tego, co się wydarzy!”  – 
„Jezus powiedział,  tak jak w czasach Lota (Sodomy) i  tak, jak w dniach przed potopem! – W czasach Noego byli oni  
nieodziani. Starożytne artefakty pokazały, że malowali oni również wiele części swojego ciała, najwyraźniej było to tym, 
co ubierali najczęściej, a w dodatku czcili oni różnego rodzaju bożków niebios, itd.”

„Oni raportują o ich dziwacznych orgiach dzisiejszego dnia, lecz musimy pamiętać, że w tych czasach 200 lub 300 letni stary 
mężczyzna  lub  kobieta  mogli  nawiązywać  stosunki  z  młodymi  ludźmi!  –  Istniały  tam  wszystkie  typy  perwersji.  –  Pamiętaj  
nastoletniego młodego amazońskiego chłopca lub dziewczynę (olbrzymy), były ich występną rzeczą w ich świecie fantazji. Tak 
samo jak niektórzy w dzisiejszym społecznym świecie!” (Zobacz Zwój #109) – Rodz. 19:4, „I mieszali się razem w każdy możliwy 
sposób (rewolucja seksualna) tworząc okropne zło i przemoc do czasu, gdy Bóg ich zniszczył!” (Przeczytaj Rodz. rozdz. 6)  „W 
przypadku, gdyby to cię zdziwiło, Noe w wieku 500 lat zanim spłodził swoich trzech synów! (Rodz. 5:32) – W dodatku 
Adam dożył 930 lat i płodził dzieci!” (Rodz. 5:4-5) – Werset 6 ukazuje „Set miał dzieci i dożył on 912 lat”.  I to mówi o wielu 
innych przypadkach! – „Czy mężczyźni byli przystojni, a kobiety nadal piękne pomiędzy 300 a 400 rokiem życia? Czy nadal mogli  
mieć dzieci? – Nie chcę w to głębiej  wchodzić.  Lecz jest naprawdę wiele wspaniałych objawień Bożych w rozdziałach Księgi  
Rodzaju”. – „Więc widzimy, że w dniach przed nami, zło i przemoc jest innym znakiem naszego czasu! Czuwaj i módl się!”

„Wszystkie te wydarzenia wystarczają,  aby poinformować nas,  że jest to nasza godzina,  by świadczyć wszędzie tam, gdzie  
możemy;  jest  to  znak światowych żniw;  to jest  dojrzałe!”  –  „Przyłóż sierp,  ponieważ nastał  czas żniw! Żyjemy w znaku 
ostatniej generacji, która ujrzy wypełnienie się tych rzeczy!” (Mat. 24:33-35) „Bądź również ostrożny. Jezus jest jak człowiek 
w dalekiej podróży, który przy jego powrocie, zobaczy jak dobrze wykonywaliśmy naszą pracę!” (Marek 13:34-37)

By oddać ważność tego, chciałbym ponownie wydrukować tę wiadomość: Prz. 4:12 mówi, „Twoja droga będzie otwarta krok po 
kroku!” – „Z pewnością, Pan prowadzi cię w Jego wielorakiej mądrości, mając udział w tym wielkim żniwie! To dojrzewa szybko, a  
Pan Jezus powiedział, że będzie limit czasowy; i że zrobi On krótką i szybką pracę! – Jesteśmy absolutnie w czasach światowej 
ewangelizacji!” – „On dał nam sygnał; czas jest krótki.  Zróbmy wszystko, co możemy!”  – „Rolnik,  który sieje tylko parę 
ziaren, otrzyma niewielkie zbiory,  lecz gdy zasieje więcej,  zbierze on więcej!  – I  ty zbierzesz nagrodę w żniwach dusz,  które  
wspólnie  wygrywamy! Gromadzisz  skarby w  niebie!”  (Mat.  19:21)  –  Fil.  1:6,  „Ten,  który zapoczątkował  w was dobre dzieło, 
dokończy je!” – Joz. 1:8 mówi, że „Pan będzie z tobą i cię nie zawiedzie, a twoje drogi będą pomyślne i pełne sukcesów. Niech Pan  
kontynuuje to, gdy jednoczycie się w boskiej miłości i modlicie się wspólnie o dusze!”

„O, jak cudowne są błogosławieństwa Pana dotyczące późniejszych dni człowieka i kościoła. Sprawiedliwy zakwitnie 
jak drzewo palmowe! (Ps. 92:12-15) – „Ci, którzy będą posadzeni w domu Pana zakwitną na dziedzińcu naszego Boga.  
Będą oni nadal przynosić owoce w późnym wieku; będą oni grubi i będą zakwitali; pokazując, że Pan jest sprawiedliwy: 
On jest moją skałą i nie ma w Nim nieprawości”.

W Szczodrej Miłości Jezusa,

Neal Frisby
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