
    
PROROCTWO – LINIA PO LINI

„Zaczynając ten list  specjalny,  rozpoczynamy serię  dotyczącą pewnych ważnych pism przyszłości!  – Rzuci to światło na ciemne 
miejsca  dotyczące  proroctwa  i  Pism  i  wyjaśni  wydarzenia  dotyczące  końca  czasu!”  –  „Przewiduję  nadchodzące  załamanie  czasu 
(krzywa czasu), opatrzność zmieni i drastycznie obróci wydarzeniami. Dotyczy to losu wybranych, polityki, niepokoju społecznego,  
ekonomii, religijnych i światowych przywódców, wojen, zaburzeń pogodowych, fal populacji i przestępczości, zagrożenia atomowego, 
zmian podziemnych, zaskakujących, a nawet strasznych znaków z nieba!” – „Rzeczy nie przybierają normalnego obrotu spraw, lecz 
ekstremalne zmiany będą miały miejsce zmieniając przebieg narodu! – Wkrótce będą nowe wzorce.  Ale najpierw zrobimy 
dwuczęściową serię i zacytujemy ludzi z przeszłej historii . . . także Biblijnych proroków, ostatnie wypowiedzi Jezusa z 3 3 n.e., cytaty 
ludzi z XII wieku i XV wieku, mówiących o rzeczach, które nadejdą w latach 1700 i niektórych we wczesnych latach 1900 aż do naszych 
czasów! – Nasze Pisma będą służyły jak przewodnik z pewnym nowym materiałem!”

„Na  koniec  wieku,  otrzymamy  orzeźwiającą  moc  wraz  z  wydarzeniami,  prowadzącymi  nas!”  –  Iz.  28:10,  „Przykazanie  za 
przykazaniem, przykazanie za przykazaniem; linia na linii, linia na linii; trochę tu, trochę tam!” – „Wersety 11 i 12, ujawniają, że 
było to w czasie cudownego wylania! (Dzieje 2:1-4) – To wydarzyło się gdzieś w tych dniach, ale na końcu ma to być w pełni!”  – 
„Jak można zauważyć linia tutaj, linia tam, przykazanie po przykazaniu, jest dokładnie jak Zwoje zostały napisane z mocnym ognistym 
namaszczeniem! . . . Również w historii Bóg mówił trochę tu, trochę tam przez ludzi, których zacytujemy!” – „Oraz przez 7 Wieków 
Kościoła, o których mówił On trochę tu, trochę tam, wzmacniając to za każdym razem, aż do naszego końcowego wieku!” (Ap. 1:20) – 
„Świadectwem Jezusa jest  duch proroctwa,  a Jego wybrani  są kościołem proroctwa dającym wskazówki! .  .  .  Lecz przykro 
powiedzieć w tym samym czasie, że wielkie odstępstwo będzie ogarniać ziemię, jak to Paweł powiązał poniżej!”

II Tym. 3:1-5, „Powiedział on, że ostatnie dni będą bardzo niebezpiecznymi czasami! . . . Ponieważ ludzie będą myśleć tylko o sobie –  
będą chciwi i niewdzięczni, nie troszcząc się o zbawienie dusz; będą zbuntowani, ich uczucia nie będą normalne, będą mówić jedną  
rzecz, a czynić drugą, oskarżać niewinnych ludzi, morderczy i będą gardzić tymi, którzy chcieli być dobrzy i służyć Bogu!” – „Wiek,  
który nada większą ważność każdemu rodzajowi przyjemności ponad Boga! . . . Mocni, wielkoduszni . . . . Oczywiście to wprowadza 
(wymaga) narkotyki i alkoholizm! – Oni będą nawet mieć formę pobożności, lecz zaprzeczą mocy tego, która ratuje i zbawia duszę!” – 
„Reszta rozdziału ukazuje orgie i  niemoralność w późniejszych czasach;  a także fałszywe kulty powstające,  by walczyć przeciwko 
prawdziwym Chrześcijanom i  przeciwstawiać  się  całkowitej  prawdzie!  –  Lecz,  ponieważ  przeciwstawili  się  prawdzie,  zostaną 
poddani wielkiemu złudzeniu i będą podążać za dyktatorem w szaleństwie i zatraceniu!”  – „A prawdziwy wierzący zostanie 
zabrany wraz z Panem Jezusem!”

„Paweł  mówił  o  wielkim odpadnięciu;  Juda pisał  o  wielkim odstępstwie!”  (I  Tym.  4:1)  –  „Teraz Duch mówi  otwarcie,  że w 
późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary!” . . . „Oznaczając, że ludzie i systemy religijne zwrócą się ku różnego rodzaju 
doktrynom, za wyjątkiem właściwej prawdy! Ich umysły będą napiętnowane gorącym żelazem i nie będą mogli być zmienieni!” – „Tak 
więc dla nas, jest to wspaniała rzecz, by wierzyć i znać Słowo Pana Jezusa! – Ważnym jest, by znać ostrzeżenie dotyczące tych rzeczy,  
ponieważ religijne odstępstwo przynosi ze sobą rozpad wszystkich form i w każdej kategorii! . . . Nadciąga polityczna korupcja, za tym 
podąża  wzrost  przestępczości,  rozprzestrzenienie  przemocy,  rozpad  domostw  na  kawałki,  wielka  liczba  rozwodów  bez  powodu 
zawartego w Piśmie, odstępstwo, inflacja, depresja, itd. i rozpusta każdego wyobrażalnego rodzaju. Wzmaga się prostytucja, wzrasta  
użycie narkotyków wraz z chorobami społecznymi, tak jak słyszymy każdego dnia w wiadomościach itd.!” – „Odstępstwo przynosi ze 
sobą takie podejście,  że Bóg pozwala im czynić wszystko, co chcą,  nawet jeśli jest to przeciwstawne wobec Jego Słowa! – 
Innymi słowy, opanowało ich wielkie złudzenie!”

„Teraz skupmy swoją  uwagę na  nadchodzącej  serii  (wydarzeń)!  .  .  .  Kilku  ludzi  w historii  było w stanie  przewidzieć  okropny, 
zdradliwy i niebezpieczny wiek, w który weszliśmy!” – „Na przykład, było powiedziane i opublikowane, że w 1777 George Washington 
widział w wizji przyszłość tego narodu, gdzie widział trzy wielkie niebezpieczeństwa nachodzące na Amerykę! . . . A ostatnie będzie  
najgorszym, które się wydarzy!” – „Lata temu w 1927, J. Blakely powiedział „. . . nie ma miejsca, aby być z Bogiem sam na sam, za  
wyjątkiem gór czy pustyń!” – Ci, którzy mieszkają w dużych miastach wiedzą, jak bardzo jest to prawdziwe! – „Powiedział on również, 
że rasa ludzka pójdzie w próżność, dumę i przyjemności 90% ponad to, czym byli wcześniej!  . . . Wzrośnie przestępczość. W 
rzeczywistości, będzie to najbardziej odrażające w całej historii! . . . Mówił on, że ludzie nie odważą się wychodzić w nocy. (Pamiętaj, że  
było to napisane w 1927!) . . . Mówił on o nadejściu aborcji! . . . Mówił również o stylach ubierania i o tym, co się pojawi! . . . Powiedział  
o opodatkowaniu i problemach pracy! . . . Powiedział jak dzieci Pana będą traktowane itd.!” Prognosta przepowiedział to setki lat temu,  
„Kiedy słońce będzie wysyłało znaki, a gwiazdy i planety będą niespokojne i rozbiegane (poruszając się wkoło), zbliżając się blisko do 
siebie  (koniunkcje),  ciemne dni  nadejdą  i  odejdą (skrócenie  czasu)  .  .  .  ognista bitwa nastąpi  z  udziałem wszystkich narodów! –  
Aniołowie będą widziani w niebiańskich rydwanach nad ziemią Króla (Izraelem)!” – „Te nieszczęścia pojawią się. Czas jest krótki! – 
Przeczytaj Łukasza 21:25 i werset 11!”  – „To jest tylko kilka cytatów . . . Podczas naszych badań, znaleźliśmy pewne prawdziwie  
dobre prorocze wypowiedzi, których nie chciałbyś przeoczyć, a także nasze własne proroctwa! Zobacz Zwoje”.

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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