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Drogi Partnerze w Żniwie,

Otrzymaliśmy listy i maile z podziękowaniami za wielki ładunek, który wysłaliśmy z Bibliami, proroczymi kazaniami,
płytami CD i DVD i bardzo dużą liczbę zwojów do studiowania Biblii. Oni wyrażają swoją szczerą wdzięczność i dziękują
Bogu za proroczy materiał i powiedzieli, że modlą się za grupę, którą Bóg użył, by sfinansować ten projekt. „Pan dał
Słowo: wielkimi są ci, którzy to wydali!” Ps. 68:11 – A teraz prorocza wiadomość z biblioteki Neala Frisby.
Prorok Przepowiada – On widzi intrygujący, błyskawiczny wiek, tajemnicze i błyskające światła! Nah. 2:4 (5), Po
ulicach huczą rydwany, turkoczą tu i tam po placach, wyglądają jak pochodnie, pędzą jak błyskawice. – „Będą huczeć
po ulicach”, - on widział piski opon, ryk silników i kierowców, którzy byli szaleni (używając klaksonu) na siebie nawzajem,
tak, jak widzimy to dzisiaj! Niedawno Magazyn informacyjny USA opisał na pierwszej stronie samochód z mężczyzną w
nim pod tytułem Road Rage – Wściekłość na drodze! Prorok widział popchnięcia; jechali zderzak przy zderzaku na
dużych drogach! Pochodnie, które widział, tylne czerwone światła! Pędzący jak błyskawice – on widział dzisiejsze
nowoczesne szybkie samochody! – Nawet mamy samochody elektryczne. Błyskawice także obejmują komputerowo
sterowane elektronicznie kontrolowane autostrady, które wychodzą teraz na jaw. Kiedy widział on wściekłość, on także
widział niecierpliwość i trendy społeczne. Werset 3 pokazuje, że był to czas wynalezienia siły atomowej i katastrofalnych
trzęsień ziemi. – „To miało wydarzyć się w pokoleniu, w którym Pan miał powrócić!” Cóż za godzina! Bądź również
gotowy!
Starożytny Babilon Ostatnich Dni – Prorok właśnie objawił rydwany (samochody w naszych czasach). To było w jego
wzroście ku wielkiej sile! To było również ponownie w naszym elektronicznym wieku wynalazków, Nah. 3:4, „Skutkiem
mnóstwa nierządów ladacznicy pełnej wdzięku, władczyni czarów, która uwodziła narody swoimi nierządami, a
plemiona swoimi czarami”. (To przedstawia kościół ostatniego dnia). Teraz przeskoczymy do nowoczesnego Babilonu!
Widzimy jego ostateczność, która kulminuje się ku czarom i magii! „Pełna wdzięku” – Ona była strojna i wszystkie narody
pragnęły jej i gromadziły dla niej skarby! (Ap. 17:1-5) Gdyż pozwalała ona na wszelkiego rodzaju występek! Lecz jej koniec
jest postrzegany jako spektakularne spalenie ogniem. (werset 16). – Ona także była związana z materializmem (Ap.
18:13) – Komercyjny Babilon, okropny stan zarówno fizycznego jak i duchowego cudzołóstwa! – „Najwyraźniej
Babilon przejdzie do kolejnego wieku, lecz zostanie zniszczony w wyznaczonym przez Boga czasie!” Nawet teraz oba
rozdziały Ap. 17 i 18 są związane z podziemnym światem zła. (Uwaga wydawcy: Illuminaci całkowicie kontrolują świat
muzyki i rozrywki. Masoni i Bilderbergersi kontrolują polityczny i finansowy świat. To jedynie pokazuje nam, że czas jest
bardzo krótki! – Prezydent ogłosił światową epidemię opioidową, prowadzącą do dużego narkotykowego problemu.
Teraz zobaczmy, co Brat Frisby opisał kilka lat wcześniej).
„Słowo farmacja pochodzi od greckiego słowa ‘Pharmakeus’ lub czary! Ap. 9:21, ani się nie odwrócili od swoich
zabójstw, swych czarów (Pharmakeus)!” – Definicja tego słowa oznaczała użycie narkotyków, zaklęć, trucizny i czarów.
W czarach narkotyki są często użyte pociągając do okultystycznych wpływów, pozwalające siłom demona, by ich posiadły,
powodując, że robią dziwne rzeczy! „Niektórzy nie zauważają tego, ponieważ zawód medyczny stara się to
kontrolować, lecz jest to tym samym, co tabletki voodoo!” – Tak, czarodzieje Pharmakeus są pośród narodów. I do czasu,
gdy antychryst pojawi się na scenie, by dać swój znak, najwyraźniej bardzo duży procent ludzi będzie
narkotyzowanych lub zaklętych przez satanistycznego czarodzieja w jego różnorodnych czarach! (II Tes. 2:4 – 12)
„To wszystko będzie mieszało się z bożkami, narkotykami, kultem seksu dotyczącego pewnych wizerunków lubieżności!”
Podczas Imperium Rzymskiego całe miasta były poświęcone kultowi bogini Diany! Paweł skonfrontował tę boginię miłości
i seksu, Dianę (Dzieje 19:35) gdzie czynności seksualne były zezwalane w Świątyni, gdy oddawali cześć wulgarnym bogom
wielkiej sensualności, orgii i rozpusty! Nawet w niektórych Świątyniach pozwalano na użycie węży do ich rytualnych orgii!
Futurystyczne Wypełnienie – Daniel widział niesamowity, fantastyczny wiek! – Dan. 12:4, gdzie mówi, wiedza się
zwiększy i będą oni gnać tam i z powrotem! On widział światową mobilizację biegnącą tam i z powrotem (powietrzną i
lądową, itd.) Prorok widział, jak zwiększa się wielka wiedza do swego szczytu odnośnie każdego wynalazku! Prorok
powiedział w innym Piśmie, że wiek skończy się powodzią wydarzeń! Koniec cytatu. (21 sierpnia całkowite zaćmienie
słońca było spektakularne i oglądane przez więcej ludzi niż wcześniej w historii. Poważna pogoda i trzęsienia ziemi są
niemal codziennie).
W tym miesiącu wydaje wyjątkową książkę pod tytułem „Fire On Carmel”, a także DVD „The Future Fantasy
World”. Krótka uwaga wdzięczności, chcę osobiście podziękować za wszystkie wasze wysiłki dotyczące tej posługi. Niech
Jego bogate błogosławieństwa będą na was!
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)
“Prophetic Questions – The Future”
“Prophetic Wonders – Startling Facts”
“Divine Love – Supreme”

Nowe wydane DVD: “The Future Fantasy World”
Również dostępne: “God Calculates”
($20.00/szt. donacja)

w w w. N e a l F r i s by. p l

Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

