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PROROCTWO – ALARM CZASU

„Proroctwo jest żywe i wypełnia się bardzo szybko w przyrodzie, pogodzie i międzynarodowych wydarzeniach! Widzimy w  
wiadomościach  obszar  na  górze  Afryki  wzdłuż  Morza  Śródziemnego.  To  jest  dokładnie  ta  droga,  gdzie  ogniste  światło 
przeszło  przez  Afrykę,  jak zostało  przewidziane  w naszym wizjonerskim liście!  Oczywiście,  to  dotyczyło  wielu  innych 
wydarzeń, które również opisaliśmy.” – „Jest to bezprawie,  wydarzenia terrorystyczne, których wszędzie jesteśmy świadkami, 
które ostatecznie wprowadzą światowego przywódcę!”

„Czasami  wydarzenia  są  pomijane,  które  mogą  być  bardzo  istotne,  dotyczące  końca  wieku  i  proroctwa!  Ponieważ  kiedyś 
słyszeliśmy o wielkim bogactwie znajdującym się w Morzu Martwym w pobliżu Izraela. Możemy zobaczyć, że ten wiek będzie 
opierał się w głównej mierze na chemikaliach,  zwłaszcza do nawożenia upraw i innych cennych rzeczach! Kilka minerałów i  
chemikaliów to bromki, fosforany, azotany, itd. i wiele zdrowotnych minerałów! – Mówi się, że bogactwo w Morzu Martwym to 
ponad biliony dolarów, gdy będzie w pełni produkowane! Izrael to kontroluje i wszystko to będzie wielką pomocą dla antychrysta, 
który ich zwiedzie! – Teraz głównym czynnikiem jest, że to może być kolejnym powodem dla Rosji najeżdżającej na Izrael!” – Ez. 
38:13 . . . „Jak dobrze wiemy, Rosja przybędzie, by wziąć łup. Poza chemikaliami, to będzie dotyczyć: ropy, złota, srebra, 
żywności,  ziemi uprawnej!  –  Oni  chcą także zająć  środek ziemi  i  mieć  port  ciepłowodny.  –  Teraz  terytorium  Izraela  i 
Palestyny jest lądowym mostem pomiędzy Azją, a Afryką i szybkim przejściem do Europy! – Później, w czasie poważnego głodu w  
Rosji i Chinach i innych częściach świata, będą oni chcieli ten teren! – Geograficznie jest to jedno z najcenniejszych miejsc na  
ziemi!” – „To ziemia,  którą wybrał Jezus do rządzenia podczas Milenium, zatem widzimy, że szatan robi wszystko, by móc ją 
przejąć i kontrolować! – Lecz Jezus będzie, we właściwym czasie, kontrolować to wszystko!”

„Kolejnym  znakiem  czasów  jest  kryzys  w  miastach.  Przeludnienie,  ruch  uliczny,  populacja,  przestępczość  .  .  .  sprawią  w  
przyszłości rewolucyjną zmianę! – Miasta będą rządzone przez elektroniczne komputery! – Widzimy, że już ruch lotniczy jest w 
dużym stopniu kontrolowany w ten sposób! – Lecz teraz świetne autostrady, przemysł, technologia, policja i straż pożarna 
będą całkowicie kontrolowane przez zaawansowane komputery, radary i elektronikę!”  – „Widzimy pojawianie się nowych 
elektronicznych  autostrad  i  samochodów!  –  Również  masy  społeczeństwa  wraz  z  ich  pieniędzmi  i  bankowością  będą 
kontrolowane elektronicznie! – Tak jak widzimy, te nadchodzące wydarzenia z pewnością potwierdzają, że powrót Chrystusa jest  
bliski!”

„To jest  teraz,  że  wiele  miejsc  w miastach w porze nocnej  jest  miejscem rodzącym szeroko rozpowszechnione narkotyki,  
bezprawie, czary, magię i w rzeczywistości pewne rytuały zabójstw, które mają miejsce! W niektórych miejscach narkotyki są 
używane w praktykach czarów i magii! – Stosunki płciowe przed różnego rodzaju bożkami, jak w Grecji i pogańskim Rzymie! . . . 
Wzrasta również kult satanizmu. Dzieci są sprowadzane na manowce, ponieważ rodzice nie uczą ich Słowa Bożego!” – „To jest 
dokładnie ta droga, jaką przewidziały Pisma, która będzie na koniec wieku i będzie się jeszcze pogarszać!  – W tym liście 
specjalnym,  opisaliśmy  to  zwięźle  .  .  .  jest  więcej,  o  czym  można  byłoby  napisać,  w  rzeczy  samej  wydarzenia  są  znacznie 
ciemniejsze i odrażające!”

„A kiedy świat jest pogrążony w grzechu, fałszywej religii, magii i czarach . . .  wtedy ich mistrz powstanie, nawet on, który  
przyjdzie,  towarzyszyć mu będą działania szatana z całą mocą wśród znaków (fałszywych) oraz oszukańczych cudów! Mówi ‘z 
wszelkim  oszukaństwem!’  –  To  objawiło,  że  byli  oni  w  tym  stanie,  ponieważ  nie  uwierzyli  miłości  prawdy,  aby  dostąpić 
zbawienia!” (II Tes. 2:9-10) – „Lecz niech wybrani pamiętają, ponieważ my wierzymy Słowu Bożemu . . . On dał nam moc nad całą  
siłą wroga! – Jesteśmy więcej niż zwycięzcy w Panu Jezusie!” – „On będzie nas bezpiecznie prowadzić przez mroczne cienie tej 
planety; Nawet tak, jak prowadził On Dawida przez cienie śmierci! – A Król powiedział, zła się nie zlęknę, ponieważ twój kij 
(Słowo) i twoja laska są tym, co mnie pociesza! (Ps. 23)  Amen!” – „Jego lampa da nam światło w tych niebezpiecznych czasach.  
Anioł Pański obozuje wokół nas. On nas bezpiecznie przeprowadzi!”

„Tutaj  jest  ten  sam  czas,  w  którym  będziemy  żyć,  jest  to  proroczy  znak!”  –  „Zobaczymy  nieposłuszeństwo  dzieci  wobec  
rodziców, zdradę i odrzucenie bliskich z powodu ewangelii, wzrost szyderców wyśmiewających Jego przyjście, światowy niepokój!  
. . . Proroctwo stwierdza, że przyjście Jezusa będzie nagłe i niespodziewane, za wyjątkiem dla tych, którzy rozumieją porę tego 
czasu!” –  „Możemy przewidzieć wojny, głód, zarazę, rewolucje i wielkie trzęsienia! Światowe i narodowe nieszczęścia,  
strach i niepokój będą wisiały nad światem jak chmura. Nowe wynalazki zniszczenia, by przerazić ludzkość!”  – „Wielki 
głód  i  susze w wielu  miejscach na świecie,  podczas gdy powodzie  niszczą inne części!  Tornada i  huragany czyniące  wielkie 
szkody!” – „Wiele wydarzeń ma miejsce! To jest nasz czas, by zrobić naszą ostatnią pracę w żniwach dla Jezusa! – On alarmuje nas  
przez ujawnienie tych wszystkich znaków!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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