
 

PLOTKA 

„Cóż za godzina i co za wiek, by w nim żyć! Widzimy niesamowite wydarzenia i każdego typu proroctwa, które się wypełniają,  
wskazując na przyjście Chrystusa! – Widzieliśmy również kolejny zwrot wydarzeń dla tego narodu! – Wydaje się, że diabeł szaleje; 
wiadomości plotkarskie są tak wielkie, jak wiadomości o wojnie. Jego maszyna plotek jest dobrze naoliwiona i działa!”

„Nie  można włączyć  radia  lub  wiadomości  w telewizji,  bez zobaczenia  czy usłyszenia  pewnego rodzaju plotek przeciwko  
naszym  narodowym  przywódcom,  gwiazdom  lub  ważnym  ludziom,  którzy  przodują  w  naszym  narodzie!  –  Machina  plotek 
zburzyła nawet wpływ naszych przeszłych prezydentów, tak daleko wstecz, jak za Washingtona! – Wydaje się, że po religijnych 
atakach,  szatan  obrócił  i  zaatakował  każdy  aspekt  społeczeństwa! Co  on  próbuje  zrobić?  On  jest  zdeterminowany,  by 
zniszczyć wpływ Stanów Zjednoczonych i naszych przywódców przed światem! – Nawet niektórzy dobrzy ludzie mówią, że boją 
się kandydować na stanowisko z powodu nieuczciwej kontroli i plotek, z którymi muszą się mierzyć. Zatem w przyszłości pozwoli 
to złym przywódcom, by byli wprowadzeni do władzy! I pokazuje, że upadek Ameryki jest bliski!”

„W porównaniu z tym, tak, jak pamiętasz tuż przed tego upadkiem, Imperium Rzymskie żyło tylko, by widzieć i słyszeć coś 
nowego! Oszczerstwa, plotki i opowieści fantazji były z jednego końca Imperium po drugi. Połączone z piciem, orgiami i rozpustą  
według tych samych zasad, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych i w stolicy filmu! – I tak,jak upadł Rzym; tak stanie sięze  
światem i z tym narodem! Pomimo iż, USA były pobłogosławionym narodem, zmierzają one ku poważnym problemom, tragediom  
i  wielkim zniszczeniom przez naturę i  ostatecznie przez rękę człowieka! –  Zatem możemy oczekiwać w przyszłości  wiele 
więcej  tego samego,  co widzieliśmy odnośnie chłosty  plotek różnych  ludzi  i  grup. Bez  wątpienia  niektóre  z  nich będą 
prawdziwe, a niektóre nie!- Jest to tak zrobione, że ostatecznie ludzie nie będą potrafili  rozróżnić rzeczywistości od fikcji; do 
czasu, gdy Szatan będzie w stanie doprowadzić ich do świata fantazji tego, czego chce, by ludzie w to wierzyli!”

„Jest niemożliwym wypisać wszystko, co się dzieje odnośnie tych tematów! Lecz piszę to, by ujawnić, że Pisma mówią, iż jest to  
zdecydowany znak, że Jezus wkrótce nadejdzie!” – Jezus powiedział, „przyjaciele i rodzina będą siebie nawzajem zdradzać; gdy  
odstępstwo będzie się szerzyć! Pisma mówią o donosicielu w ostatnich dniach; oraz o kłamliwych znakach i cudach komunikacji!” 
– „Również Salomon mówi o nadchodzących wynalazkach człowieka i jednym, który będzie przynosił plotki!” (Koh. 10:20) „Gdzie  
powiedział on, nie złorzecz królowi, ani w sypialni go nie przeklinaj. . .” Teraz, te następne linijki oznaczają radio i telewizję! – „. . . 
bo ptactwo powietrzne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa!” – Wiemy, że elektryczność podróżuje w powietrzu 
jak ptak; i wiemy również, że anteny na domach wielokrotnie wyglądają jak skrzydła. Niemniej jednak, mówi o komunikacji w 
naszych czasach! – Królestwo Salomona borykało się z wieloma różnymi intymnymi historiami! Więc plotkarz spisał się i żył w 
swoich czasach! (Prz. 26:20 – Prz. 18:8 – Prz. 11:13)

Pisma przewidziały, że Stany Zjednoczone wkraczają w najciemniejsze godziny! Lecz dla wybranych, będzie to wielkie światło i  
świt nowej ery wiary i mocy! – Prawdziwa prawda będzie panować pośród nich, gdy Bóg objawi swoje wspaniałe dzieła! I tak, jak  
powiedzieliśmy wcześniej,  podczas gdy szatan zasiewa niezgodę, zmieszanie i  odstępstwo pośród narodów, Pan Jezus będzie 
czynił swoje cudowne prace w zasiewaniu zbawienia, cudów i wiary pobrania! On będzie pośródwierzących! – „Oto, tutaj jest  
praca Ducha Świętego!” (Jan 3:8) „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd  
podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha!” – Przez słowo ‘chce’ wiemy, że duch idzie tam, gdzie jest przeznaczony, 
by iść przez boską opatrzność! – Duch Święty ma różnorodną wymiarową pracę. Na końcu mówi, że gdy ludzie śpią, Duch Święty  
pracuje i nie rozumieją oni wszystkiego, co czyni! – „Słowo pokazuje nam różne etapy –najpierw nasienie, źdźbło, a następnie 
pełny kłos zboża i natychmiast przyłożył on sierp! – I to jest dokładnie to, gdzie teraz jesteśmy!” (Marek 4:26-29) „Więc, kiedy 
naród śpi  i  robi  wszystkie  te  różne  rzeczy,  o  których  mówiliśmy;  Jezus w Duchu  Świętym  czyni  różnorakie  dzieła.  I  jest  to  
ostateczne i cudowne! – A wybrani wkrótce zobaczą więcej w tym! Teraz jest tutaj kolejny znak, jako że nasz wiek się kończy!”  
Mat. 13:30, „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie  
go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza!”  – Przez odchodzenie od prawdziwego słowa i wiary, 
właśnie  widzieliśmy  początek  oddzielenia!  –  Związanie  razem  chwastów  (religijnych  systemów)  właśnie  się  rozpoczęło,  w 
tajemnicy nawet bardziej niż ludzie podejrzewają!- I gdy zbliżają się bliżej do łączenia, nagle wybrana pszenica zostanie zebrana  
w  spichlerzu  Boga  ‘jego  okrywające  skrzydła’,  by  odlecieć!  To  będzie  szybkie! Albowiem  Jezus  powiedział,  „Oto,  przyjdę 
szybko”. (Ap. 22:7, 12, 20) – I Kor. 15:52, „Za moment, w mgnieniu oka!” – „Ci, którzy byli gotowi poszli tam wraz z Nim . . .  
i drzwi się zamknęły!” (Mat. 25:10) – „Więc, gdy naród jest w swoim szaleństwie, dokazując, pijąc, zażywając narkotyki, itd., 
żyjąc,  by usłyszeć i  zobaczyć nową rzecz.  I  podczas,  gdy śpią w troskach tego życia!  Jezus robi  swoją najważniejszą pracę w  
żniwach,  a  świat  tego nie  widzi!  –  Lecz wybrani  są  czujni  i  wiedzą,  że  działa  On pośród nich.  Otrzymają  oni  Jego Słowo o  
odpowiedniej porze (sezonie)!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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