
 

OSTATNIE POKOLENIE

„Cóż za niesamowity i cudowny czas, by w nim żyć. Jesteśmy świadkami ostatnich boleści ludzkości z jej naukową wiedzą, gotową, 
by zwrócić się na niech. Obserwujemy również krok po kroku ostatnie wołanie Boga. Czas wieczerzy duchowej uczty i zaproszenie  
dobiegają  końca!”  (Łukasz  14:  16-24)  –  Oba  winorośle  osiągają  dojrzałość  .  .  .  fałszywe  i  prawdziwe.  Fałszywi  spotkają  się  z 
antychrystem,  a  prawdziwi  poznają  Jezusa  w  powietrzu!  –  W  tym  liście  specjalnym  napiszę  moją  opinię  z  dobrym  dowodem 
dotyczącym proroczych wydarzeń i piśmiennego wypełnienia, które będzie miało miejsce w bliższej i w dalszej przyszłości! Faktem 
jest, że Pan powiedział, „Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swojej chwale!” (Ps. 102: 16, 17) „Wypełnia się to na naszych oczach i 
zwiększy się bardziej, gdy zbliżą się oni do porozumienia fałszywego pokoju! Zbliżają się do Ap. 11:1-2, a wkrótce potem, II Tes. 2:4”.

„Również w sprawie kościoła Pogan, wkraczamy w cykl pełnego kłosa! To osiągnie swój moment i następnie mówi, ‘natychmiast’ 
przyłożył On sierp! (Marek 4:29) ponieważ nadeszły żniwa! Doświadczamy również Mat. 13:30, wzrost obojga kończy się! Chwasty 
(fałszywy system) są teraz oddzielane do związania, lecz pszenica (wybrani) zaczynają jednoczyć się w końcowych żniwach! Ponieważ 
tuż za rogiem pojawi się prześladowanie, a Jezus zabierze wybranych ku górze!”

Rozważając Ap. 17:1-5, „uwydatni się jeszcze bardziej, mając wpływ nie tylko na Rosję, ale i na USA! Jej ‘złoty kielich’ bogactwa 
będzie wkrótce pod kontrolą tej postaci”, (Dan. 11:36-40 – Dan. 8:25). A po światowym kryzysie, ponowny boom w wielkim wzroście,  
prowadzący  do  apokaliptycznego  sądu! Jesteśmy  również  świadkami  tego  Pisma  o  gromadzeniu  srebra  i  złota,  które  ma 
wystąpić w ostatnich dniach! (Jakub 5:1-4) I będzie to trwało trochę dłużej,  a następnie ostateczny nowy system ekonomiczny 
pojawi się i wszystkie waluty zmienią się w coś nowego, a następnie bezpośrednio w rządowy religijny znak ekonomiczny! (Ap. 13:13-
16)

„Odstępstwo będzie się zwiększać do momentu, gdy kielich nieprawości będzie pełny! . . . Niemoralne warunki będą trwały tak, jak  
przewidzieliśmy lata temu, ukryte rzeczy są teraz ujawnione, tak, że człowiek widzi je w magazynach, telewizji i  filmach!  Jednak 
nadchodzi  jeszcze  inny  wymiar  niemoralności,  gdzie  szatan  i  złe  duchy  łączą  się  w  porozumieniu  z  ludzkością  w  orgii 
rozpusty,  która  jeszcze  nie  była  widziana! –  Jest  to  głęboki  temat  i  będzie  potem rozważony.  Także  Hollywood  nie  osiągnęło 
ostateczności w robieniu filmów dotyczących bogów seksu (złych duchów) w intymności mężczyzn i kobiet! – Jezus powiedział, że 
będzie to, jak za dni Noego i Lota. A te dni się kończą. Niesamowite i  alarmujące wydarzenia pojawią się! .  .  .  Również narkotyki, 
przestępczość, zamachy na całym świecie!”

„Pogoda będzie  mieszanką szaleństwa i  będzie  zamieszaniem jeśli  chodzi  o  naturę!  Zimne,  lodowate  chłody zdominują  części 
planety. – Tak, jak wcześniej przewidzieliśmy – głód, wulkany i susze w różnych miejscach wzrastają w proporcjach na światową skalę! 
Również z drugiej strony, olbrzymie niszczące burze i powodzie pojawią się w różnych miejscach! – Zobaczymy największe wiatry i 
tornada, jakie świat doświadczył! Później w wieku, huragany i tajfuny będą poza wyobrażeniem niektórych do momentu, gdy 
zobaczą jak to nastąpi! – Widzianych będzie więcej zjawisk nieba w związku ze światłami! Także Jezus powiedział, że będą znaki w 
naszym układzie słonecznym, ostrzegające ziemię przed nadchodzącymi osądami.  Pojawią się różne rzadkie koniunkcje dotyczące  
księżyca i ciał niebieskich! I na ziemi Jezus powiedział, że niepokój narodów i wielkie zakłopotanie nastąpi i trzęsienia ziemi będą 
maiły  miejsce.  Wiem,  że niebiosa  mówią  nam o wielu  wydarzeniach,  które wydrukowaliśmy!”  (Ps.  19 – Łukasz  21:25) „Te  znaki  
wzmogą zwiastowanie powrotu Pana! I więcej zrozumienia będzie dane wybranym!”

Kontynuując – „ Ja odnowię wszystko ponownie dla moich wybranych, powiedział Pan!” Joel 2:23-25 wkrótce osiągnie swoje 
wypełnienie! –  „Znak zarazy,  chorób i  epidemii  uderzy ziemię  nową przemocą!  Ziemia  zostanie  pokryta  swoją  własną krwią  w 
wielkich  ilościach.  Watykan  przejdzie  przez  wielkie  zmiany.  Jego  przywódca  i  siedziba  główna  zostaną  przeniesione  z  powodu 
zagrożenia atomowym zniszczeniem i wkrótce po tym, Rzym i Watykan zostaną zniszczone w ogniu! . . . Lecz przed tym, powstanie  
nowy i inny rodzaj papieża!”

Ostatnie pokolenie – Jezus powiedział, „Zaprawdę powiadam wam, że te pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko stanie!”  
(Mat. 24:34) – „On mówił odnośnie wielu wydarzeń, o których właśnie tutaj napisaliśmy – i było to szczególnie związane z rozkwitem 
drzewa Figowego, gdzie oznaczało to, że Izrael ponownie zakwitnie jako naród!” – Ten wielki znak wydarzył się 14 maja 1948, a  
„Drzewo Figowe” wzięto za ich narodowy symbol tak, jak to zostało przepowiedziane. Jest tutaj inna sprawa, pamiętaj, że Izrael nie 
otrzymał  z  powrotem starego  miasta  do  roku  1967.  Jezus  powiedział,  „To pokolenie  nie  przeminie  dopóki  wszystko się  nie 
wypełni! Zatem wybrani powinni się teraz przygotować na szybki powrót Jezusa!”

„Pan  wyjawił  mi  tajemnice,  które  były  sformułowane  i  ukryte  i  istotne  wydarzenia  zostały  dane  i  będą  objawione  w  Jego  
odpowiednim czasie! Miej swoje uszy i duchowe oczy otwarte, ponieważ nie ukryje On przed swoimi wybranymi rzeczy, które zrobi i  
wydarzeń, które nadejdą!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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