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Drogi Partnerze w Żniwie,

Ten list będzie dziwny, ale ważny. Świat fantazji nadchodzi teraz na ludzi. Dziwny świat fantazji jest teraz w rozwoju
przeplatający się z ludźmi. Da to początek społeczeństwu, które straciło wartości moralne. Klatka ze złowrogimi ptakami
została otworzona nad światem. (Ap. 18:2) Z powodu chaosu nie zobaczą tego nadchodzącego nowego systemu z powodu
bycia uwięzionymi w pułapce. Świat fantazji, który będzie niewiarygodny wraz z nowymi wynalazkami i każdym sposobem, by
spełnić ich fantazje. W tym momencie zobaczmy co Brat Neal Frisby miał do powiedzenia przez proroctwo.
„Przyjrzyjmy się co proroctwo i Pisma przepowiadają o nadchodzącym nowym społeczeństwie. Ludność może równie dobrze
przygotowywać się, gdyż rozległe zmiany pojawią się w świecie ekonomii. – W końcu, w tym co wydaje się być dokładnym
dowodem, będzie system złotej głowy jaki Daniel przepowiedział w Dan. Rozdziale 2. Widzimy także złoty kielich w Ap.
17:4-5 kontrolujący narody w porozumieniu z podziemiem złowrogich duchów! Narody zdecydowanie zmierzają ku
światowej ekonomii. Tam będzie punkt centralny, który połączy wszystkie narody!”
„W tym liście nie zakładajmy, ani nie dodajmy żadnej opinii, lecz idźmy bezpośrednio do proroczych Pism po odpowiedzi!” –
Izajasz Rozdział 2 rozpoczyna się niesamowitą wizją dotyczącą naszego czasu, w rzeczywistości w naszym pokoleniu! – Wersety
7-8 – mówi dalej o zobaczeniu ziemi pełnej złota i srebra, bożków i rydwanów bez końca! „Więc widzimy, że gdzieś blisko
końca, złoto i srebro ma kolejny olbrzymi wpływ na ludzkość! Kobieta w Ap. 17 wydaje się kontrolować świat poprzez
swój złoty kielich! Według wiadomości, Europa Zachodnia (Reaktywowane Imperium Rzymskie) zgromadziła więcej złota, niż
ktokolwiek inny na ziemi i połącz to z Watykanem; nawet Stany Zjednoczone nie mają tylu zasobów! ... Pewnego dnia znane
waluty, które mamy, znikną! W czasach Salomona liczba 666 była związana ze złotem i tylko w jednym innym miejscu ta liczba
jest użyta w Pismach i jest związana ze znakiem!” (Ap. 13:16-18) – „Daniel powiedział, ten religijny przywódca posiądzie
władzę nad całym skarbem złota i srebra!” (Dan. 11:43) Werset 36-38 pokazuje chore szaleństwo mające miejsce,
dotyczące jego ogromnego zasobu! ... Nah. 2:9 ukazuje zgromadzenie złota w podziemnych kryptach przez narody!
„Przez jakiś czas mogą oni używać kart kredytowych i waluty, lecz według Pism wydaje się to nagle zmienić w to, kto ma
najwięcej (solidnego) wsparcia, by go użyć w Handlu Światowym gdyż wszyscy oni wspólnie gromadzą! – Wydaje się, co
pewnego dnia może równie dobrze stać za znakiem, który jest dany!” W Iz. 14, prorok podczas mówienia o przeszłości,
spojrzał daleko w przyszłość i ujrzał Króla Babilonu i obwieścił, „Jak bowiem ustał ciemiężca! Ustało złote miasto!”
(Werset 4) – A Werset 9 mówi o tym, jako wydarzającym się w naszych czasach! – Ap. 18:8-10 ujawnia upadek ostatniego
złotego miasta! – Wersety 16-17 pokazują, że było ono zniszczone w jedną godzinę! (Przestrzeń atomowa) – Wersety 12-13
pokazują olśniewający, magnetyzujący rynek światowego handlu! – To nawet kupuje dusze mężczyzn i kobiet, by czynić z nimi
cokolwiek chcą. Przestępstwa, lubieżność i czarnoksięstwo, które zostały wówczas popełnione, są nie do opisania! (Ap. 18:2) –
„Wszystko to będzie połączone z wizerunkami i bożkami światowego dyktatora, który najpierw używa kobiety, by uwieść
narody!” (Ap. 17:2)
„Wiemy, że w nadchodzącej światowej ekonomii, wielkie zmiany i nagłe zmiany będą miały miejsce zbijając świat z tropu.
Jezus powiedział, niczym pułapka nadejdzie to na wszystkich tych, którzy zamieszkują oblicze całej ziemi! – Źli i złowrodzy
ludzie planują podstępnie od jakiegoś czasu, by wprowadzić prawdziwą istotę finansów w swoje ręce, a następnie, by
kontrolować energię i żywność! Wówczas wiedzą, że świat musi pokłonić się jakiemukolwiek rządowi, który założą, a na
jego czele będzie religijny antychryst!”
W Jakubie Rozdziale 5, zdecydowanie odsłania to o czym właśnie mówiliśmy. Mówi, że oni będą razem „gromadzić skarby” na
ostatnie dni! (Werset 3) Wówczas wszystko będzie pod kontrolą centralnej dyktatury! – W Ap. 6:5-6 widzimy jak ekonomiczny
czarodziej pyta o metal (prawdopodobnie wizerunek antychrysta na nim!) W czasach Jana była to jedna ósma uncji srebra, cała
dzienna wypłata! Na koniec wieku nastanie głód jedzenia, ograniczenie towarów. Również w tym czasie będzie głód słowa
Bożego! (Amos 8:11) Koniec cytatu. – Ludzie, którzy teraz są na ziemi, pójdą za antychrystem i uczynią go bogiem. Łukasz
21:32, 35-36, „Niczym pułapka nastanie na tych, którzy zamieszkują oblicze całej ziemi.”
Cóż za czas, by być gotowym i nie być zmiecionym w świat fantazji, który nadchodzi. Tego miesiąca wydaję książkę pod
tytułem „The Great Prophetic Image” (Serie Daniela Część 1) i ważne DVD pod nazwą „Magnetic Faith.” Nigdy nie było
lepszego czasu, by pomóc wyjść tej wiadomości! Nowa strona internetowa jest i działa teraz sięgając wszystkich części świata z
głosem Brata Frisby słyszanym po raz pierwszy w Internecie. Twoja cenna pomoc będzie z pewnością potrzebna, by dokończyć
wiele nowych wiadomości na tej stronie internetowej. Wszystkie kazania są dostępne za darmo. To jest ważny projekt i wiem, że
chcesz być tego częścią. Największe błogosławieństwa Boga będą z tobą, jak również Jego wzrastająca mądrość w twoim życiu.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The Armageddon Clock”
“Foretelling the End Time”
“Be Aware”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “Magnetic Faith”
Również dostępne: “The One and Only God”
($20.00/szt. donacja)
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