
    
ODSTĘPSTWO – MOMENT NADCHODZĄCEJ PRAWDY

W  tym  liście  specjalnym  spojrzymy  na  stan  rzeczy  dotyczących  naszego  świata;  zwłaszcza  USA.  –  „Moment 
nadchodzącej prawdy, ziemia w całej swojej pełni, fałsz i nieprawość przyszły przed Boga!” – Kielich nieprawości 
przelewa się; prześladowanie, orgie, przemoc i  szaleństwo mnożą się każdego dnia.  (Rodz. 6:11) – Święci Czuwający 
wzięli pod uwagę Dan. 4: 13-14. Gdy Bóg sam ustawia na okręgu ziemi, (Iz.  40:22) obserwując programy kosmiczne 
człowieka idące w górę i w dół! – „On widzi, że ludzkość dojrzała do obietnicy Jego wyroków. – Nagość, rozpusta, bożki  
nierządu są pośród narodów! Odstępstwo przekracza to zza czasów potopu i Sodomy! – Ognie Jego oburzenia wkrótce  
zostaną posłane jak strzały jego gniewu i zakłócą planetę, która jest spod kontroli! Rodzaju rozdz. 19 jest przed Nim  
ponownie!” – „Mówi On do potomstwa Abrahama (Jego wybranych) u drzwi namiotu!” „Wkrótce będą patrzeć z 
powrotem z niebios,  skąd Sodoma kiedyś wyglądała dla Abrahama jak płonący piec;  to będzie wyglądać jak 
10.000 wybuchających wulkanów w całej swojej mocy (wojna atomowa, itd.), gdy mieszkańcy uciekają w każdym 
kierunku, by ukryć się przed Jego gniewem!” (Iz. 2:19)

„To pokolenie wkrótce przejdzie do Milenium, gdy chmury Jego sądu znikną!” – „Teraz jest czas, by być czujnym i  
ostrożnym. Ponieważ tłumy ludzi są w momencie zniknięcia z ziemi!” (Pobranie) – Miasta ziemi przeminą jak mgła w 
nocy.  Kiedyś  piękne,  nawet  strukturalnie  zbudowane  poza  tym,  co  mamy  teraz,  będą  jak  opustoszałe  pustkowie  w 
spalonej pustyni! (Joel 2:3) –  „Boże dzieci jednoczą się w wierze pobrania!” Podczas tego wielkiego odstępstwa 
pojawi się  także późny deszcz!  (Joel  2:23-25)  – „Tak,  świat  osiągnął  moment  prawdy!  –  Uważaj  lub zgiń w tym 
pokoleniu!”

„W pewnym momencie w przyszłości świat, wliczając USA, stanie się jak państwo policyjne! – Korzenie tego są już 
widoczne, lecz jest to zakryte przepychem i rozrywką. – Świat nie widzi nadejścia tego, jednak jest już blisko”. (Ap. 3:10, 
17) „To państwo pewnego dnia będzie rządzone jak w czasach Adolfa Hitlera, przed końcem! Kiedy przyłączasz się do sił  
światowych, stajesz się jak oni z powodu ludzkiego grzechu i nie będą oni słuchali Boga!” „Kiedy rządzą prawi, tam jest  
wolność; kiedy rządzą źli ludzie, tam jest niewola!” – Lepiej przyjmij wolność w Jezusie teraz, przed tym jak wiek się  
skończy! Wkrótce wolność Baranka będzie jak smok, gdy to Pismo będzie miało miejsce! Gdy nasz naród i narody 
będą wyglądać jak (Ap. 13:11-17) „Wiem, że Duch Święty dotknął mnie, bym był silniejszy o tych sprawach, ponieważ 
czas jest krótki!”

Uwaga: „Cóż za pokolenie, by w nim żyć. Możesz wziąć Biblię do jednej ręki, a gazetę do drugiej i zobaczyć właściwie 
jak wydarzenia wypełniają się każdego dnia na naszych oczach!” –  „Wydarzenia na świecie świadczą o proroctwie 
pism i Biblii jak nigdy wcześniej! – Niebawem, media informacyjne ogłoszą, że tłumy ludzi nagle zniknęły z ziemi! A oni 
stworzą wiele rożnych teorii i tłumaczeń, lecz wielu tych, którzy przejdą przez Ucisk będą wiedzieć co się wydarzyło i  
uciekną!” (Ap. rozdz. 12)

„Wydaje się,  że nadal wrze na Środkowym Wschodzie,  Europejczycy starają się  o jeden światowy rynek,  Rosja w 
swoich rewolucyjnych zmianach również licytuje się o miejsce w tym zjednoczonym systemie! – Natura w swojej pełnej 
sile  rozpęta  znak  ostatniego dnia  przez  powodzie,  głody,  trzęsienia,  wiatry,  zarazę  itd.”  Mat.  24:7,  „Ponieważ  naród 
wystąpi  przeciwko narodowi,  a  królestwo przeciwko królestwu:  i  będzie  głód i  zarazy,  i  trzęsienia ziemi w różnych 
miejscach”. Mat. 24:44, „Dlatego bądź również gotowy: ponieważ w takiej godzinie, o której nie myślisz, Syn Człowieczy  
nadejdzie!” – „Widzimy również wielkie znaki z nieba! Wiemy, że powrót Jezusa jest bliski!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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