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Drogi Partnerze w Żniwie,

Nadchodzą kaskady wydarzeń. Ogromny wzrost warunków pogodowych, trzęsień ziemi i aktywności wulkanicznej oraz
ekonomicznego chaosu. – Brat Frisby mówił o Trumpie w 1990 jako o świetnym budowniczym i biznesmenie. Lecz jego ostatnie
słowo było takie, że Bóg będzie miał ostatnią trąbę (trump)! – 26 lat później Trump ubiega się o prezydenturę. Oto
pokazałem wam tajemnicę: przeczytaj I Kor. 15:51 oraz 52. Teraz zmierzamy do wyjątkowej wiadomości z biblioteki Neala
Frisby.
KSZTAŁT RZECZY, KTÓRE NADEJDĄ – „To Pismo jest alarmem, obudź się ziemio; pułapka została zastawiona, tylko
niektórzy widzą znaki! Czas się krzyżuje, wiek się kończy! – Decyzja została podjęta i ludzie w konspiracji planują nowy,
ekonomiczny, religijny i polityczny system! – Grupa miedzynarodowych ludzi może teraz stworzyć kryzys ekonomiczny i
posiadają władzę, by przywrócić to, co nazywają dobrobytem! W pewnym momencie zobaczymy całkowicie nową zmianę i system!
Waluta ostatecznie będzie bezwartościowa! – Inflacja jest jednym powodem dlaczego nowy system wzrośnie do czołówki w
odpowiednim czasie!” – Międzynarodowy Widok – Pisma przewidziały to, co powyżej długi czas temu i to, co będziesz teraz
czytać jest ze Spotlight Magazine. Cytat: „O czym nie powiedziała ci jeszcze instytucja prasy to, że nowo pojawiające się
europejskie super-państwo jedynie poprzedza długo planowany „Jeden Światowy Rząd” – scentralizowany rząd, któremu
Stany Zjednoczone i reszta państw świata ostatecznie staną się podporządkowane! – Mówią oni, że Bilderbergersi są tajemniczą
grupą wpływowych finansistów i bogatych korporacyjnych luminarzy. Oni planują ekonomiczną i polityczną strategię
świata! (Uwaga redaktora: Ostatni 4 prezydenci są związani i wspierani przez Bilderbergersów i te elitarne grupy, które
tworzą Porządek Nowego Świata, tak, jak widzieliśmy.) Oni są w stanie ustawić wybory i mają sekretne plany, by wykorzenić i
zmienić Konstytucję! – Nazywają to większą operacją, by zaprowadzić społeczną i strukturalną zmianę do USA! Wszystko to
będzie związane ze światowym, religijnym systemem! – Przyszłość jest teraz i idzie dalej.” (Ap. Rozdziały 17 & 18) „Obudź się
Ameryko! – Obudź się powiedział Pan, wkrótce nadejdzie noc!”
Przełammy to wszystko i spójrzmy w przyszłość i zobaczmy kto będzie miał kontrolę. Ap. Rozdz. 6 – biały koń (fałszywy
Babilon) wyjdzie z planami pokoju, lecz ostatecznie poniesie klęskę! – I Ap. 6:5-6, głód, czarny koń będzie także kontrolował
prawo i ekonomię! – Jeździec na tym koniu ukazuję wagę. Jedna szala obrazuje jego olbrzymią władzę nad światem, by
kontrolować całą produkcję żywności i ceny, druga szala pokazuje zwodnicze sprawy i prawa zarówno narodowe, jak i
międzynarodowe, także chroniące przemysły rafineryjny i alkoholowy na ziemi! W istocie ten religijny jeździec sprawuje kontrolę
nad ekonomią świata! Nie można tego lepiej powiedzieć niż opublikowane czasopismo. Cytat: „Jego kolor jest czarny, kolor
Jezuitów (zakon religijny), który stara się, by dominować nad ekonomią świata dla antychrysta poprzez następujące organizacje (Jak
to objawia sama Biblia, Watykan jest powiązany ze wszystkimi narodami i finansistami!) I wyliczają te powiązania, Iluminaci, CFR,
Bankierzy międzynarodowi, mafia, (wyliczają związek kryminalnego ramienia Watykańskiego świata przestępczego!) – Wykazane
są także liczne narodowe loże, w dodatku ruchy New Age itd. Mieliśmy kilku prezydentów w przeszłości i nawet teraz, którzy są
związani z niektórymi z tych korporacji! – Jacyś w przyszłości też będą! Planują teraz przyszłego przywódcę tego narodu! I w
odpowiednim czasie to się wydarzy!
KONTYNUUJĄC – „Teraz, na szczycie listy jest Organizacja Katolicka. Nieważne co dzieje się w kryzysach na ziemi, oni
dosłownie skończą z bilionami w bogactwie! – To również jest przepowiedziane w Ap. 17:1-5, i będzie kontrolowane przez
światowego przywódcę, znanego jako antychryst.” – „Kościół Katolicki (Watykan) jest największą istniejącą władzą finansową,
akumulatorem bogactwa i właścicielem dóbr! – Jest ona wielkim posiadaczem bogactw materialnych niż jakakolwiek inna
instytucja, korporacja, bank, olbrzymi fundusz, rząd czy państwo całego świata! – Papież, jako widzialny władca tego
ogromnego skupiska bogactwa jest w konsekwencji najbogatszym człowiekiem dwudziestego pierwszego wieku! – Nikt realnie nie
może ocenić ile on (system kościoła) jest warty jeśli chodzi o biliony dolarów! Zatem proroctwo przyszłości głosi, że elitarna
nierządnica będzie ujeżdżać polityczną i finansową bestię!” (Ap. Rozdz. 17) – Lata temu, napisałem, że Watykan zostanie
opuszczony (Papież odejdzie) podczas Wielkiego Ucisku i przed globalną wojną! Przyszłość ujrzy Żydów ostatecznie związanych z
tym systemem. Tak, jak zostało przewidziane, Rosjanie właśnie pracują wraz z tym religijnym systemem! On nie tylko będzie
kontrolował Watykan, ale także wszystkie instytucje świata! A Jego ostateczną siedzibą będzie Izrael. (Dan. 11:45) Po tym, jak
wszystko jest powiedziane i zrobione, przyszłość pokaże, że zaprowadzi to do światowego konfliktu – Armagedonu! Koniec
cytatu. Istota tego listu z pewnością informuje cię o nadchodzących zmianach na świecie. I gdy napisałem ten list, było zaćmienie
księżyca.
W tym miesiącu zamierzamy zaoferować List Specjalny pod tytułem „The Most High God and The Fallen Lucifer” oraz
DVD , „The Dragon” – Zaczynając od najbliższej przyszłości, będę publikował całą literaturę Brata Frisby po bardzo obniżonej
cenie plus opłata pocztowa. Twoja pomoc, by upowszechnić tę wiadomość będzie wielkim świadectwem dla Pana. Jezus da
wyjątkowe błogosławieństwo i dobrobyt tym, którzy wspierają tę ważną wiadomość.
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)
“Speak the Word Only”
“Prophetic Outlook”
“The Qualifications”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “The Dragon”
Również dostępne: “Hard Cases Healed”
($20.00/szt. donacja)
Postbus 71
8050 AB Hattem
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