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Światowe zmiany, katastrofy wszelkiego rodzaju uderzają ziemię. Narody przeciwko narodom. Z tego ekonomicznego kryzysu
prowadzi to wszystkie państwa do wojny handlowej i walutowej, jak również narody odchodzące od dolara. Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny i Południowa Afryka tworzą nowy system bankowy o nazwie THE BRICS. W tym liście mamy początek wielkiego
upadku, który przyniesie nadejście nowego światowego systemu i antychrysta. Tym proroctwom, które napisał Brat Neal Frisby
nie można zaprzeczyć. Wszystko, co człowiek może zrobić, to poczekać i zobaczyć. Wiem, że spodoba ci się ten wspaniały
proroczy list z biblioteki Brata Frisby.
UPADEK USA – „Według pewnego bardzo dobrego badania, średnia długość życia światowych wielkich cywilizacji osiągała
około 200 lat do ich szczytu, a następnie nagle zaczęli zamierać z powodu moralnego rozpadu i lekceważenia biblijnych prawd! –
Uwaga, te rzeczy były odkryte, gdyż każda wielka moc postępowała według następującego wzorca: (1) Od niewoli do duchowej
wiary! (2) Od duchowej wiary do wielkiej odwagi! (3) Od odwagi do wolności! (4) Od wolności do dobrobytu! (5) Od dobrobytu do
samolubstwa! (6) Od samolubstwa do samozadowolenia! (7) Od samozadowolenia do apatii! (8) Od apatii do zależności
(socjalizm)! (9) Od zależności do niewoli!” (Ap. rozdz. 13) – „Ludzie przyszli tu ze wszystkich narodów, by uciec przed religijnymi
i państwowymi prześladowaniami i dla wolności religijnej znalezionej tutaj! Mimo, iż będziemy mieli wielkie wylanie dla
wybranych, Stany Zjednoczone przejdą od wielkiej odwagi i wiary do rodzaju bezbożności, w końcu zaprzeczając mocy tego dla
fałszywej religii!” Pamiętaj, będzie to dokładnie, jak w Ap. 13:11-15, „z początku był niczym baranek (wolność religijna), lecz
potem przemówił jak smok (niewola) werset 18.” – „W 1976 USA miały 200 lat. Widzimy rozpad wielu rzeczy.”
PROROCTWO TAK TO GŁOSI – „Według proroków, przewidziane było, że musi być upadek pozycji amerykańskiej w
świecie, gdyż nowa monolityczna konfederacja powstanie w Europie Zachodniej. Ten 10cio rogi zjednoczony gigant (Narody
Zjednoczone Europy) i jego 11sty róg, przywódca powstający po tym, będzie sprawował kontrolę nad wszystkimi narodami.”
PROROCTWO GŁOSI URZĄDZENIE OBLICZENIOWE (Ap. 13:16-18) – Komputery ze sztuczną inteligencją (światło,
itd.) będą miały pod kontrolą cały handel i bankowość. Komputerowy kodowy znak jest nadany!” – „Wierzę, że człowiek pójdzie
jeszcze dalej i odkryje promienie jak żywe, które będą użyte w różnych nowych wynalazkach!” – „Przez wszystkie te
wynalazki, ludzkość jest w końcu prowadzona do Armagedonu! (Przeczytaj Ap. 16:13-14).
PROROCTWO IDZIE NA PRZÓD – „Spójrz na wydarzenia dotyczące Wspólnoty Handlu (Europa Zachodnia)! Chociaż Stany
Zjednoczone nie będą się stale z nimi zgadzać, w ostateczności będą w pułapce światowego handlu! Więcej narodów jest dodanych i
stanie się to Światowym Komercyjnym Babilonem kontrolowanym przez system antychrysta! Obserwuj także światowy polityczny
i rządowy kościół zwany Tajemniczym Babilonem! (Ap. 17) – Ta elektroniczna mistrzyni zjednoczy wszystkie fałszywe religie,
przynosząc wielkie prześladowanie na ziemi! Nawet na jakiś czas ujeżdżając i kontrolując śmiertelną bestię terroru, zanim zwróci
się ona przeciwko niej!” (Ap. 17:16) – Kontynuując – „W przyszłości widzimy pojawiającą się nową ekonomię, nowy polityczny
system oraz nowy społeczny i religijny porządek! To pojawi się z niepokoju, ekonomicznych i społecznych nieszczęść!” – „Według
Pism inflacja powróci bardziej niż kiedykolwiek wcześniej! To także przewiduje, że nasz dzisiejszy rodzaj waluty zostanie w końcu
zlikwidowany! Tak, jak widzimy, wszystkie narody są złapane teraz w manię drukowania papieru! – W rzeczywistości, później
inflacja stanie się tak okropna, że ludzie na ziemi będą pracować cały dzień tylko po to, by kupić bochenek chleba! (Ap. 6:6) Wiemy
także, iż najwidoczniej przed niektórymi z tych Komercyjny Babilon przyniesie wielki dobrobyt! (Ap. 18) – Wydaje się, że
przebiegłość jest skuteczna w ręku dyktatora! (Dan. 8:25)
WYJAWIENIE PROROCTWA – Dan. 9:26 objawił, „koniec tego nadejdzie wraz z powodzią.” Możemy przewidzieć z
pewnością, że nagła fala wydarzeń będzie miała miejsce w politycznym, finansowym, religijnym i naukowym świecie oraz
nadzwyczajne zmiany tuż przed powrotem Jezusa, które wstrząsną fundamentami społeczeństwa. Te wydarzenia będą o takiej
potędze, że niektóre wydarzenia z przeszłości będą wydawać się nieistotne! „Przewiduję że ludzie wtedy pójdą w dół drogi zagłady!
Wizja jest, że wchodzą oni w jakby zwodnicze opary dymu, które rozpadają się w płomieniach bez powrotu! – Prawdziwe
chrześcijaństwo dosłownie wyparowuje czy też znika z ziemi! Jest to czas doskonałej niegodziwości! Pojawienie się bożków,
obrzydliwości, wizerunek szatana wzrastający ze zgiełku! – Ludzie staną się zahipnotyzowani, oczarowani w świecie fantazji
kultu człowieka! Są oni jakby uzależnieni od narkotyków, zniewoleni, zaklęci przez mistrza oszusta!” Koniec cytatu. – W
następnym miesiącu będziemy kontynuować ten list w Części 2.
Tego miesiąca wydajemy cudowną książkę pod tytułem „The Sign – The Handwriting on the Wall”, a także DVD pod nazwą
„Deception and Deception.” – Tego lata mamy wspaniały projekt, by wysłać wiele książek, płyt CD i kaset do obcych krajów. Twoje
modlitwy i twoje wsparcie nigdy nie były tak ważne, jak w tym miesiącu. Zawsze jest wielka nagroda i błogosławieństwo dla tych,
którzy pomagają w publikacji tej cennej wiadomości, gdyż wiek się zamyka.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Fullness of Time”
“Beginning to Shake”
“The Trumpet Call”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “Deception and Deception”
Również dostępne: “The Resurrection”
($20.00/szt. donacja)
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