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ZNAKI CZASU

Żyjemy w czasach, których prorocy i królowie pragnęliby ujrzeć! Co za wiek! Znaki czasu i cudowności są wszędzie wokół nas!  
W rzeczywistości, rozwój tych wydarzeń ujawnia nam, że czas jest bardzo krótki! Faktycznie, zjawiska, pojawiające się na naszej 
drodze, które obserwujemy, połączą się z apokaliptycznymi wydarzeniami z Apokalipsy! Innymi słowy, uważam, że nie będzie 
kolejnego pokolenia  pośredniczącego,  ale Pan przyjdzie  w  naszej  generacji,  a  my jesteśmy już daleko w tym. Jezus rzekł: 
„Spójrzcie na wasze odkupienie,  jest blisko, zaiste,  nawet w drzwiach; widzicie doskonale armie świata otaczające  
Ziemię Świętą, w miejscu obietnicy Abrahama (Łk. 21:20-32). „Zauważyliśmy gromadzenie się arabskiej strony i na części 
komunistycznej; są oni absolutnie otaczający Izrael w militarnej potędze. To definitywny znak.”

„Pisma  dają  pewne  znaki,  że  będzie  to  miało  miejsce  tuż  przed  przyjściem  Pana.  A  my  zauważymy  kilka  z  nich!”  – 
Przepowiedziano, że będzie eksplozja demograficzna. – Jezus powiedział: „Jak za czasów Noego” (Rdz. 6). Chociaż Biblia nie  
podaje  dat,  to  mówi,  głód  i  śmierć  głodowa   będą  miały  miejsce  na  Ziemi,  ostatecznie  wiedzie  to  do  ogólnoświatowego  
niedoboru żywności i głodu podczas Ucisku ” (Ap 11:6 - Ap. 6:5-8). „Przez proroczą wizję Pan pozwolił mi powiedzieć ludziom, 
o sezonowym czasie, w którym to niebawem się zacznie, a my dostrzegamy już znaki na całym świecie!” – „Biblia dokładnie 
przepowiedziała warunki moralne, w których świat jest dzisiaj! – A warunki na naszych ulicach, czy życiu w mieście są  
szokujące,  tak  jak  to  opisało  proroctwo!  –  Przepowiedziane  zostały  anarchia  i  kryzys  przestępczości  i  bezprawie 
prowadzące do systemu Antychrysta!” – To ujawniło również, do czego stopniowy rozwój inflacji doprowadzi (Ap. 6  – Ap 
13:13-18). – „Biblia przepowiedziała, ludzi badających nieba! (Ab.1:4 – Am.9:2). Co wskazuje na „gniazdo” orbitalna platforma!. . 
. To również pozwala nam sądzić, że będą oni mieć dzieci w przestrzeni kosmicznej!” – „Biblia opisuje niszczycielskie wynalazki, 
które podróżują w głąb morza (łodzie podwodne itd. wers 3). – Wers 11 mówi o ponownym wznoszeniu świątyni, chociaż to 
mogło by mówić o millenium . . . Ale Ap.11:1-2 zdecydowanie opisuje, że Świątynia Żydowska będzie zbudowana, jako że nasz 
wiek się zamyka!” (II Tes. 2:4). – „Biblia opisuje wzrost i przyszłość komunizmu! – Nogi niedźwiedzia, Ap.13.1, glina w postaci 
Dn. 2:42. Opisuje ostateczny koniec tego!” (Ez. 38:22 – Ez 39:2). „To przepowiada znaczący wzrost Chin oraz ich gigantyczny 
upadek! (Ap. 16:12-15) – W rzeczywistości dotyczy to wszystkich królów Orientu i Japonii w jego ostatniej godzinie!”

Proroctwa  przepowiedziały  o  warunkach  zarazy,  zanieczyszczenia  i  trucizny  ze  wszystkich  stron!  Wiele  Pism  mówi  o 
nadchodzącej wojnie chemicznej. Poza tym zagrożeniem, najbardziej straszliwym z tego wszystkiego, co przepowiedziała Biblia 
to atom! . .  .  Zagrożenie jądrowe jest najniebezpieczniejsze ze wszystkich, ponieważ człowiek już posiada środki do 
zniszczenia całej populacji na Ziemi!” (Mt. 24: 21) W wersie 22 Jezus powiedział, „Gdyby nie Jego interwencja, żadne 
ciało nie byłoby uratowane.” Właśnie skończyłem wiadomość zatytułowaną „Atomowy chłód” – „ To będzie kontynuowane 
dalej z innymi tematami Zwój #124, nie przegap tego!”

Oto kilka pism, w których Jezus powiedział, że będą spełnione w naszej generacji! – „Przyjdzie jak złodziej w nocy (I Tes. 5: 
2) – A jego przyjście będzie nagłe i niespodziewane . . . jak błyskawica, pojawi się w mgnieniu oka!” (I Kor. 15: 52)  – Po 
Pobraniu i zmianie naszych ciał powróci On znowu w Armagedonie. (Iz. 66: 15-16)  „Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego 
rydwany  (pędzą) jak burza, by zaspokoić swój gniew furią, a jego upomnienia z płomieniami ognia. Bo Pan dokona 
sądu ogniem i mieczem swym [ukarze] wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana.” 

Teraz chciałbym jeszcze dodać to wcześniejsze Pismo: „Księgi ujawniają, że Pan wyznaczył dzień, nawet zanim stworzył świat,  
wiedział dokładną datę Pobrania i Wielkiego Ucisku! A teraz, podczas żniw ujawnia, sezon Jego bliskiego przyjścia!” Iz. 46:10 
przewiduje:  „Obwieszczam  od  początku  od  najdawniejszych  czasów,  co  ma  przyjść  naprzód  rzeczy,  które  nie  są  jeszcze  
wykonane. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę!” – Oto mówi Pan, wszystkich zaś koniec jest bliski;  
bądźcie więc roztropni i czuwajcie, abyście się mogli modlić.” (IP. 4:7). –  „Noc przeminęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy 
więc  uczynki  ciemności,  a  przyobleczmy  się  w  zbroję  światła!” (Rz.  13:12).  Jezus  mówi:  „To  już  blisko,  prawie  w 
drzwiach – Teraz jest czas, by się obudzić nasza nagroda jest bliżej, niż kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy!”  – „On 
namaszcza nas, jak nigdy wcześniej, a ja dzielę się z tobą tym płomieniem obecności, by jeszcze bardziej zwiększyć twoją wiarę  
w Niego i w Jego obietnice do przygotowania!” – „Bo Pan twój Bóg, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci! (Pwt. 31:6) Dzieło, 
które On zaczął  w tobie,  On dokończy je. (Flp.  1:6).  A także we wszystkich duchowych błogosławieństwach na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie!” (Ef. 1:3)

 
To jedno wiemy na pewno. . . czas mija szybko, zróbmy wszystko, co możliwe w tych żniwach! – Po tym jak Duch Święty daje 

taką wiadomość jak ta, człowiek nie może nic na to poradzić, gdyż czuje że każdy musi zrobić co w jego mocy, by pomóc dziełu 
Pana!”  

Z Bożą miłością,

Neal Frisby
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