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„Żyjemy w czasach takich jak do znaku Noego wszędzie wokół nas. Zło i dni Sodomy są w każdym kierunku, gdzie czas  
światowej ewangelizacji i znak kwitnącego Drzewa Figowego (Izrael) odrodzenie, jesteśmy w znaku ostatniej generacji i 
znaku niepokoju, rozterek narodów! Siły niebios są wstrząśnięte wynalazkami człowieka!” – „Wszystko to pokazuje znak 
pobrania i  tego,  że Jego powrót jest  szybki!  – Według Pism, pobranie ma miejsce podczas pierwszej  połowy 7 letniego  
Ucisku, widocznie podczas połowy tych 7 lat. (Ap. 12:5) – Idąc za tym, widzimy Szatana schodzącego pośród ludzi w bestii w  
jego pełni! – Następne wersety ukazują nieroztropne panny uciekające na pustynię; nazwani są świętymi Wielkiego Ucisku!” 
(Ap.  7:14)  „Pisma  wyjaśniają  zamieszanie  pośród  wielu  dzisiaj  i  wiemy,  gdzie  stoimy  jeśli  chodzi  o  Pobranie!”  –  
„Wydarzenia nigdy wcześniej nie widziane pojawią się. Oszałamiające i  niewiarygodne zjawiska będą widoczne,  
wstrząsając głównymi fundamentami społeczeństwa! – I oczywiście pogorszy się prowadząc ku apokaliptycznym 
wydarzeniom wszech czasów! Księga Apokalipsy będzie dosłownie żywa w ognistym proroctwie!”

„Jeździec  terroru  powstanie!  (Ap.  rozdz.  6)  Biały  jeździec,  naśladowca  Chrystusa,  oszukujący  pokojem i  dobrobytem, 
obiecując koniec wszystkich wojen,  lecz przyniesie najgorsze!” – „Koń barwy czerwonej pokazuje rzeź ludzkości w tym 
systemie  zła!  –  Wszyscy,  którzy  się  przeciwstawią  zostaną  zabici,  niektórzy  uciekną!”  –  „Czarny  koń  ukazuje  głód 
prawdziwego słowa Bożego, a w dodatku przepowiada najgorszy głód i niedostatek, którego świat nigdy nie widział! – Bez 
znaku nikt nie będzie w stanie jeść czy pracować podczas tych okropnych czasów! – USA i cała światowa waluta jest tutaj  
nieaktualna!” – „Biały koń dosłownie przemienił się w trupio bladego konia śmierci, ostatniego konia Apokalipsy; horror,  
śmierć, zniszczenie oraz piekło podążają za nim! To jest Armagedon!” – „Możesz podsumować całą sprawę tego w kilku 
słowach, Szatan i antychryst zwodzi ich (#1) – (2) zabija ich – (3) głodzi ich – (4) zniszczy ziemię i zabiera ich do 
piekła!  Co za złudzenie i oszustwo, a większość ludzi dała się nabrać, ponieważ nie uwierzyli w prawdę . . . z wyjątkiem  
roztropnych, którzy zostali wcześniej pobrani!”

„W przypadku pojawienia się nowego światowego systemu ekonomicznego, który jest przepowiedziany w Ap. rozdziałach 
6 oraz 13, siła jaka pozostała w dolarze Stanów Zjednoczonych musi zostać zniszczona! – Ostateczny ekonomiczny upadek 
uciszy głosy Chrześcijan w naszym narodzie i reszcie świata!” – „Nasz rząd oraz wszystkie rządy znajdują się tak głęboko w 
długach  (biliony  dolarów),  że  prędzej  czy  później  nastąpi  rozerwanie!  Elektroniczne  komputery  i  nowe  wynalazki  są 
ustawione, by kontrolować handel, a ostatecznie ludzi i wszystkie rzeczy z nimi związane – bankowość, kupno, sprzedaż 
itd.!”  –  Prorocze  spojrzenie  –  „Przyszłe  wojny  będą  kierowane  przez  decyzje  powzięte  przez  komputery;  polecenie 
elektronicznego przycisku! – Źródła prowadzące do systemu antychrysta właśnie twierdzą, że biokomputery mogą później 
rozwiązać  problem  światowego  bezrobocia,  braków  energii,  kosztów  medycznych,  problemów  przemysłowych,  braków 
żywności i kryzysów pieniężnych! – Lecz zgodnie z Pismami wszystko to ostatecznie upadnie!” – „Mówi się, że cała pamięć 
i  dane, które są we wszystkich obecnych komputerach na świecie mogą być przechowywane na przestrzeni nie 
większej od kostki cukru w nowym nadchodzącym super komputerze! – Teraz, każdy widzi wypełnianie się tego 
Pisma, kontrolowanie masami! (Ap. 13:13-18) –Czy zauważyłeś, to ukazuje obliczenia?”

Jest  tutaj  niesamowity  wgląd  dotyczący  proroctwa,  które  zostało  dane  w  czasopiśmie  naukowym,  cytujemy:  .  .  . 
„Komputer  i  satelita  prowadzą  nas  obecnie  w  nowy  rodzaj  kwantowego  skoku  w  ewolucję.  Elektronika  może 
wkrótce połączyć każdego człowieka na ziemi tak blisko, jak nerwy i krążące płyny łączące komórki w naszym  
ciele!  Kiedy  ten  skok  będzie  kompletny  w  naszych  obecnych  społecznych  jednostkach,  unie,  partie,  armie, 
korporacje, kościoły i narody, wszystkie mogą zostać wchłonięte w jedno światowe istnienie!” – „Ta obietnica jest 
zarówno olśniewająca i przerażająca! . . . Przyłączając się do tego, musimy zrezygnować z wolności jednostki i starożytnego  
prawa do samodzielnej decyzji! Wraz z komplikowaniem się świata – wojny, terroryści, brutalność – nasze dzieci nie będą 
żałować czy tęsknić za ich utraconą wolnością! – W ramach rekompensacji za oddaną wolność, członkowie tego przyszłego 
super organizmu, będą posiadać uprawnienia przekraczające nasze najśmielsze przewidywania. Opuszczą oni naszą małą 
ziemię! – Mogą oni sięgać gwiazd, prawdopodobnie zamieszkać całe galaktyki. Czyż nie wydaje się, że wizje science fiction 
ewolucji przyszłego człowieka i jedności ludzkości łączą się w religijnych proroctwach!” (Koniec cytatu.) – „ To brzmi jakby  
wierzyli oni, że ludzkość stworzy swoje własne milenium dzięki jego wynalazkom i wiedzy zła! – Nie jest to niczym innym 
jak kłamstwem i złudzeniem prosto z niezgłębionych piekieł! – Część z tego się nie wydarzy, zwłaszcza ta część dotycząca  
głębokiej (dalekiej) przestrzeni kosmicznej!” –  „Odnośnie religijnych proroctw, o których mówiono, tylko Jezus może 
wprowadzić nas w milenium i do nowego nieba i nowej ziemi! Ludzkość upadnie, lecz Książę Pokoju nie!” – „Mądrość 
ludzkości posiada wiele dzikich marzeń dotyczących przyszłości, gdzie wiele wypełni się dla nich, lecz ostatecznie upadną i  
zniszczą siebie swoją wiedzą!” – „Gdyby nie interwencja Jezusa w Armagedonie, żadne ciało by nie ocalało!” (Mat. 24:22) –„Z 
pewnością teraz jest czas żniw, nie zapominajmy o pracy Pana!”

W Bożej Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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