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„To czego świat potrzebuje dziś, to Pan Jezus i pełna moc Jego namaszczonej siły! Patrząc wokół, możemy zobaczyć pracujące siły  
demonów powstające w każdej  części  naszego narodu i  w każdym sektorze świata!  Człowiek może mieć duchowy zmysł,  że  rzeczy 
wzmagają  się,  a  wiek  szybko  zmierza  do  punktu  kulminacyjnego!”  –  „Widzieliśmy  w  przeszłości  wielkie  zmiany,  które  bardzo 
wpłynęły  na  ten  naród  i  będą  wpływać  jeszcze  bardziej. Świat  zmierza  z  jednego  szoku  w  drugi,  od  jednego  wstrząsającego 
wydarzenia do kolejnego! Tak, jak powiedziano w wiadomościach, kto wie, co się następnie wydarzy!” – „Mogę na to odpowiedzieć, wiele!  
Rzeczy nigdy wcześniej  niewidziane,  będą miały miejsce!  Wybuchowe wydarzenia są przed nami,  które  wstrząsną społeczeństwem, 
następnie  umieszczenie to  w ręce zjednoczonego systemu i  kontroli!”  –  „Za  wyjątkiem dzieci  Pana,  społeczeństwo jest  w chaosie  i  
zmierzają w całkowicie złym kierunku! Pomimo, iż dla świata to wydaje się dobre, lecz nie skończy się dobrze! Chmura złudzenia zstępuje  
na ludzkość; wielka pułapka jest ustawiona przed narodami!” – „Teraz jest dzień zbawienia i wyzwolenia, ponieważ wkrótce będzie za  
późno, nawet na to!”

„Jest jedna rzecz na pewno, Pan jest w pełni świadomy wszystkich wydarzeń na ziemi! Tylko On jest odpowiedzią, jedyny, który może  
pomóc  ludzkim  dzieciom!”  –  „Przez  naglenie  w moim  sercu,  wiem,  że  czas  jest  krótki  i  wkrótce  odlecimy!”  Dla  pewnych  cennych 
informacji, przeczytaj Ps. 90:1-6, „Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, 
nim ziemia i świat powstały, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem! . .  .  W proch obracasz śmiertelnych; mówisz, Wracajcie,  
synowie ludzcy! Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak ‘wczorajszy dzień’, który minął, niby straż nocna! Powodzią porywasz ich;  
są jak sen poranny: jak trawa co rośnie! Rankiem kwitnie i rośnie; wieczorem jest ścięta i usycha!” – werset 9 pokazuje skrócenie 
naszego czasu, mówi, „spędzamy nasze lata tak jako opowieść, która jest opowiedziana!” werset 10, „ujawnia średni wiek tych, żyjących 
na ziemi! Następnie mówi, że to się niebawem zakończy i potem odlecimy!” – „ Proroczo mówiąc, jesteśmy gotowi, by to zrobić i jest  
nawet możliwe, gdyż jest to wcześniej, niż większość uważa!” – werset 12, „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca!  
Ten werset  ma podwójne  znaczenie  dotycząc życia,  lecz  także znaczy,  byśmy śledzili  znaki  naokoło nas,  byśmy byli  świadomi  Jego  
nadejścia!” – werset 13 mówi, „Powróć, Panie, jak długo jeszcze? – Wiemy, ponieważ Izrael jest w swojej ojczyźnie, nie będzie to długo i  
zdarzy się w naszym pokoleniu! Jeżeli prawdziwy Kościół osiągnie mądrość swoich serc, On objawi bliskość Jego pojawienia się!”

Jezus dał nam pewne znaki do zaobserwowania; wymienimy kilka!  .  .  .  „Nastąpi eksplozja populacji,  w połączeniu z głodem 
przynoszącym katastrofę  na światową skalę!  Zaraza i  choroby zwiększą się  na całym świecie!”  –  „Siły  niebios zostaną wstrząśnięte  
(wynalazki atomowe)! Z powodu przyjścia Pana i przerażających wydarzeń, które nadejdą, serca ludzi upadną!” (Łukasz 21:26)

„Narodowy niepokój i bunty! . . . Niegodziwość, jak w czasach Noego! . . . Szydercy drwiący z Jego przyjścia!” „Bezprawie! . . . Żydzi  
powrócą do Izraela, dodatkowo bogactwo Żydów w ostatnich czasach!” „Nieposłuszeństwo młodzieży! . . . Zdrada bliskich! Wszędzie znak 
odstępstwa!”  „Wiele różnych Konferencji Pokojowych na próżno, wliczając ostatnią ludzką Konferencję Pokojową! (I Tes. 5:3 – 
Dan. 11:44-45) „Znak diabelskich doktryn! . . . Uwaga: W niektórych miejscach USA, są nawet używane dzieci dla ofiar z ludzi oraz kult  
szatana; praktyki voodoo i czary! W połączeniu z narkotykami, orgiami i rozpustą, itd.!”

„Inny znaczący znak. . . Biblia mówi, że zobaczymy urodzajność ziemi Izraela i tak się dzieje – roślinność, kwiaty, drzewa itd.!” – Na  
koniec wieku chrześcijanie opuszczą Boga dla ziemskich przyjemności! Także powstanie kultów i fałszywych proroków będzie w każdym  
narodzie! Prawdziwie jest to bardzo znaczące i zwiększa się każdego dnia!”

„Tak  długo,  jak  dotyczy  to  świata,  przyjście  Jezusa  będzie  nagłe  i  nieoczekiwane!”  –  „Właśnie  widzimy  cienie  antychrysta 
zaczynającego się pojawiać, zatem wiemy, że Jezus wkrótce nadejdzie!”

 
Wiadomości powiedziały, „Wygląda na to, że wszystko na tym świecie jest skorumpowane lub zmierza tą stronę! Zanieczyszczenia, 

choroby, głód, wojna, polityka, ekonomia, młodzież, narkotyki! Pytają, kiedy to się skończy? Jak możemy wydostać się z tego bałaganu?  
Kto to wyprostuje?” – „Powiedzieli, że potrzebny do tego jest to super przywódca! I właśnie taka osobowość powstaje i zyskuje władzę!” –  
„Biblia zdecydowanie uczy, że gdy wiek się kończy, powstanie w świecie wielki zwodziciel, człowiek o potężnej mocy, fascynująca 
osobowość, która będzie przedstawiała siebie nawet jako Boga! Lecz prawdziwą prawdą jest to, że jest on dziełem szatana! 
Paweł mówi o tej osobowości w II Tes. 2:4, jako o synu zatracenia! Pokaże on moce, które zwiodą świat! Ktoś kto zrozumie złowieszcze  
zdania!  Oszuka  on  tłumy  i  pozyska  ich  podziw!”  –  „Będzie  on  charyzmatyczny,  otoczony  elementem  tajemnicy!  Zatruje  on  świat  
złudzeniem; świat pozorów i fantazji! Lecz to wszystko będą kłamstwa i oszustwa!” – „Moim zdaniem, te wydarzenia są w rzeczy samej 
bardzo blisko!”

W tym kolejnym Piśmie, ukazuje wielką bitwę i interwencję Boga! Ps. 46:8-9, „Przyjdź, zobacz dzieła Pana, cóż za zniszczenie uczynił  
On na ziemi!” . . . „On uśmierza wojny, aż po krańce ziemi; On kruszy łuki, łamie włócznie; On pali rydwany w ogniu!”

„Wiemy, że to nie będzie długo, zanim te wszystkie wydarzenia będą miały miejsce, więc czuwajmy i módlmy się, a piękno Pana 
Boga naszego niech będzie nad nami: i dzieło rąk naszych utwierdzaj między nami, dzieło rąk naszych utwierdź! Amen!” (Ps.  
90:17) – „Tak, żniwo jest dojrzałe!”

W Jego szczodrej miłości,

Neal Frisby
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