1.

Neal Frisby Partnerzy Capstone

CZERWIEC 2011

Postbus 71
8050 AB Hattem

biuro@oficjalnynealfrisby.pl

Drogi Partnerze w żniwie,

To najbardziej nadzwyczajny list odnośnie wielu ważnych wydarzeń mających miejsce teraz oraz w przyszłych miesiącach. Najpierw,
pokażemy więcej o nadchodzącym nowym cyklu. Już pisaliśmy w naszych poprzednich listach o początku 17 letniego cyklu rozpoczętego w
listopadzie 2008, około Wyborów Prezydenckich. Od tego momentu możemy zobaczyć zmiany na światową skalę. Następnie weszliśmy w nowy
7 letni cykl, który rozpoczął się 11 marca 2011. Dokonały się jeszcze bardziej strategiczne wydarzenia od tamtej daty. Jesteśmy w momencie
rozpoczęcia nowego 14 letniego cyklu. Ten nowy 14-letni cykl jeszcze tylko wzmocni ten 7 letni cykl. 4 kwietnia 2011 był początkiem
okresu przejściowego do 14 letniego cyklu. Ten nowy 14 letni cykl rozpocznie się 3 lutego 2012. Właśnie wydarzyła się ogromna
tragedia pogodowa, tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak również w pozostałych częściach świata. Moim zdaniem, początek tych 3 ważnych
cyklów doprowadzi nas do katastrofalnych zmian w pogodzie oraz do nieurodzaju związanego z tymi cyklami. W 2012 roku zaczynamy
zbliżać się do maksimum cyklu słonecznego, który także wywrze silny wpływ na naszą pogodę. Do tego czasu, zobaczysz, że 2013 oraz
2014 będą innym światem od tego, w którym żyjemy teraz. Obwieszczam rok 2014 jako ważną datę w późniejszym czasie. W czasie
niektórych z tych wydarzeń, Wybranych już nie będzie. Inna ważna data, 15 czerwca 2011, całkowite zaćmienie księżyca dotyczące znacznej
części niespokojnego świata. Cień księżyca przejdzie przez wschodnią Afrykę, Środkowy Wschód, centralną Azję i zachodnią Australię. Spójrzmy
na niektóre z ważnych wydarzeń następnego listu miesięcznego. – Szokujące wydarzenia dochodzą do pełn i. – Ekonomiczny chaos. – Brak
zapłaty, długi. Są to istotne sprawy, które należy bacznie obserwować. Przyjrzyjmy się Stanom Zjednoczonym i Staremu Rzymskiemu Imperium,
upadek obydwu imperiów. Stany Zjednoczone wpadają w tę samą finansową pułapkę, która spowodowała upadek Rzymskiego Imperium.
Nadchodzi zmiana w systemie monetarnym, boleśnie dotykająca wszystkie narody na skalę światową. Złoto będzie górować. Złoto jest
istotne dla wszystkich spraw, które poruszymy w lipcowym liście. – Istotną częścią tego listu jest cytat z biblioteki Brata Frisby, dotyczący
Zwoju # 142, częściowy wgląd w ten zwój. A teraz cytat od Neala Frisby.
ŻYWE SŁOWO – Pwp. 32:1-2, „Słuchajcie niebiosa, powiem wam; ziemio słuchaj, słów z moich ust! Moja nauka spadnie na was, jak deszcz,
moja mowa pokładzie się jak rosa, jak drobny deszcz na delikatną zieleń i jak deszcz na trawę! – Wers. 29, Mądrzy pojęli by to, zważaliby na
swój koniec!” – „Tak, jest Bóg w niebie, który objawia sekrety i obwieszcza ukryte rzeczy, otwiera przed nami apokaliptyczną przyszłość rzeczy,
które nadejdą teraz i w późniejszym czasie! – On wie od początku aż do końca!” – „Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa! – Ap. 19:10, w tej
kończącej się erze!”
ZBLIŻAJĄC SIĘ DO APOKALIPSY – „Proroczy wgląd! Z tego, co wydawało się być ponurą chmurą złudzenia, wyłonił się wielki zjednoczony
system kościoła, który złączył się w światową władzę! – Ten system ma głos, który rządzi polityką i sprawami światowymi. Wydaje się
pochodzić z pewnego rodzaju rewolucji, głodu i wojen! – Ludzkie ręce sięgały po spokój, lecz ich wyobraźnią zawładnął silny człowiek dyktator;
którego wywyższyli, by rządził światem! – Niecierpliwili się w oczekiwaniu uważając, że jest to człowiek, który uratuje ich od problemów i
chaosu! – Upili się jego wpływem i zatruli jego słowami! – Otrzymał on więcej władzy i mocy od ludzi i narodów. W końcu zawołał, ziemia jest u
mych stóp! - Ponieważ powiedział on, że jest potężniejszy od wszystkich bogów!” – „Powoli zatracił się w swoim własnym szaleństwie! Ludzie
stracili wszystkie
swoje prawa, mienie oraz indywidualność! Kiedy pokazał swoje prawdziwe oblicze, był on człowiekiem Szatana
prowadzącym do zatracenia! – Ekonomiczny bojkot miał miejsce. Ludzie, którzy nie oddawali mu czci, byli głodzeni i zabijani! Najbardziej
haniebne zło, jakie kiedykolwiek było zaczyna obejmować ziemie!” – „Kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły z początku, jest to, jak ludzie w
desperacji zwrócili się do niego. Bali się pewnych wydarzeń i wierzyli, że ma on rozwiązanie dla ich problemów! Wygląda na to, że świat wszedł
w ten etap bardzo szybko i niespodziewanie ... intensywność jest silna! – Czuję, że ta osoba jest aktywna i dokonuje już pewnych rzeczy teraz,
lecz nie są jeszcze znane!”
PRZED POWYŻSZYM, które będzie miało miejsce, są jeszcze inne istotne rzeczy, które się wydarzą! – „Wchodzimy w dekadę (dziesięciolecie)
szoku, a przyszłość jest elektryzująca! – Stany Zjednoczone są również zaangażowane w powyższą sytuację i ostatecznie będzie płacz oraz jęk! –
Ponieważ w innej wizji, atomowe spustoszenie dotarło do jej brzegów, podczas gdy dym z jej pożaru unosił się wysoko nad ziemią – „Z
pewnością przed tym wszystkim, jest czas dla nas, do szybkiego wprowadzenia w żniwa! Każdego dnia będziemy iść dalej, by ratować dusze!
Ponieważ wkrótce pobierze On swoich zbawionych ludzi!” – „Ponieważ Pan powiedział, muszą być baczni, muszą być czujni i oczekiwać
Mojego rychłego powrotu!” „Niektórzy ludzie wierzą, że mają bardzo dużo czasu, lecz według Pisma i tego, co widziałem, przyjdzie to
wszystko szybko, jak pułapka!” Koniec cytatu.
Prawdziwie wierzę, że czas się kończy i człowiek powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, by publikować tę istotną i bardzo ważną
wiadomość. Wasze modlitwy i wsparcie to prawdziwe błogosławieństwo. Jesteśmy w najlepszym momencie, by nieść tę wiadomość dalej. –
Tego miesiąca wydajemy dwa nowe Listy Specjalne pod nazwą „The Final Chapters of Prophecy” oraz „Prophecy and Fulfillment”. Mamy
niesamowite DVD pod tytułem „Science and Prophecy” – które pokazuje wielkie tajemnice i czas. – Będę pamiętał o was w modlitwie, a Jezus
obdarzy was i pobłogosławi we wszystkich waszych wysiłkach.
Twój brat w Chrystusie
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