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Drogi Partnerze w żniwie,

    „Przyglądnijmy się temu,  co będzie,  jako,  że zbliżamy się do szczytu wieku! Tajemnica i  niepewność będą obfitować! Nagłe i  
gwałtowne  zmiany  dotyczące  natury  i  społeczeństwa.  Powstanie  wiek  tego,  co  ukryte  i  ujawniania  najgroźniejszych  grzechów! 
Ostateczność – fantazja zastępująca rzeczywistość! Świat marzeń, który zmieni się w koszmar!” „Według Piśmiennych i proroczych  
przepowiedni, zmierzamy do fali wydarzeń jeszcze przed końcem tego wieku. A według Ap. 18: 8-10 sąd przyjdzie pewnego dnia, o 
pewnej godzinie na ostatni  Babilon.  Świat  oczywiście będzie wliczony w tę szybkość sądu”.  – „Jezus powiedział,  że to jest  znak”.  
(Łukasz 21:20, 22, 25) „A co On powiedział, wydarzy się!”         Teraz przyjrzyjmy się niektórym z tych wydarzeń, które prowadzą do tych Pism.  Zeszłego miesiąca powiedzieliśmy, że napiszemy o 
wydarzeniach  ekonomicznych,  zaniedbaniach  i  długach  oraz  przyjrzymy  się  bliżej  Imperium  Rzymskiemu  i  Imperium  USA  –  
Niespłacenie długu USA stanie się światową katastrofą. Tak, jak wiemy, kilka czołowych państw kupuje dług USA, lecz teraz zdają sobie sprawę z tego,  że  Stany Zjednoczone w żaden sposób nie  są  w stanie spłacić wszystkich tych bilionów i  bilionów dolarów, które zostały  pożyczone.  Próbują  dokonać  obniżki  dolara  po  to,  by  spłacić  te  państwa  używając  tańszej  waluty.  Podobne  wydarzenie  miało  miejsce  w Niemczech. Dopóki mieli walutę, nie mogli za nią kupić bochenka chleba, nawet jeżeli mieliby pełne jej taczki. To wydarzenia w mniej jak 3 ½ roku. W tempie, w którym komputery pracują dzisiaj, to zajmie mniej czasu niż wtedy. Ciężko jest zamieścić wszystkie potrzebne składniki w tym liście ze względu na dostępne miejsce, które jest wymagane, lecz postaram się wyłożyć podstawę tych wydarzeń, temat według tematu. – W 
tym momencie starają się oni uratować ekonomię i długi Grecji i wielu innych państw zaangażowanych w Unię Europejską.  Wszystkie te państwa były zaangażowane w rynek terminowy (derywaty). Czołowy ekonomista mówi teraz, że rynek terminowy (derywaty) jest większy od  wszystkich  banków  centralnych  zebranych  razem.  Ci,  którzy  je  tworzą  sieją  spustoszenie  pośród  wszystkich  walut.  Skierowani  są  na wszystkie narody, biorąc wielkie zyski ze wszystkich walut. Jest to widoczne w cenie złota i srebra, oleju i innych zasobów. 
     Zanim pójdziemy dalej, skupimy się na upadku Rzymskiego Imperium i nadchodzącego upadku Świata Zachodu. To wszystko zaczęło się wraz ze wzrostem Rzymu. Założyli tak duże imperium, że wzrosły zobowiązania wobec armii,  pracownicy rządowi i program rozwoju, w którym  uczestniczyli,  nie  mogły  zostać  opłacone  przez  zwykłe  przypływy.  Więc  rozpoczęli  program  pożyczek,  by  podtrzymać  wszystkie  korzyści i uprawnienia. Zaczęli pożyczać od funduszy emerytalnych, by zapłacić pracownikom z ich własnych emerytalnych pieniędzy, 
obiecując spłacić je, gdy sytuacja się poprawi. W ten sposób znaleźli się na drodze bez powrotu. W pewnym momencie 50 denarów mogłoby wystarczyć, by wyżywić jedną rodzinę przez rok. Do czasu upadku Imperium Rzymskiego koszt tego samego kryterium wynosi ponad 6000  denarów.  Wiele państw, łącznie z  USA patrzą,  by pożyczyć fundusze emerytalne od pracowników federalnych. –  Czy to nie brzmi 
znajomo?  To zaprowadzi ich do tej samej sytuacji bez wyjścia. Jedną rzeczą, jaką posiada współczesny świat, to drukowanie pieniędzy. To  doprowadzi do jeszcze szybszego i gorszego końca niż tego w jakim było Imperium Rzymskie.      Spojrzę na barometr wskazujący nadchodzące katastrofy. Złoto jest tym barometrem, torującym drogę antychrystowi, by pojawił się na 
światowej scenie. Będzie on miał kontrolę nad wszystkimi zasobami. Jego przyjaciele i wspólnicy będą kontrolowali ropę, żywność i nową bankową  walutę,  która  zostanie  wprowadzona.  Wiemy  dzięki  Pismom  i  zwojom  Brata  Frisby,  że  będzie  on  związany  z  Kościołem 
Katolickim, Izraelem, wszystkimi arabskimi narodami, jak również z Rosją, Chinami i wszystkimi azjatyckimi państwami. Oczywiście  
Świat Zachodu również z nim będzie. USA znajduje się w drugiej bestii! (Ap. 13:11-13) – Duża liczba ekonomistów wskazuje na $12,000 – 14,000 za złoto. Mają oni nadzieję, że pokryje to dużą część długu Stanów w dolarach, który się nagromadził.  Lecz na końcu, nowa waluta 
będzie miała pokrycie w złocie, skutkiem tego antychryst będzie mógł nałożyć na ludzi na świecie znak, by kupować lub sprzedawać.  
(Ap. 13:16,17) Będzie to jak głowa Nabuchodonozora ze złota. (Dan. 3:1-6) Możecie handlować, kupować lub sprzedawać tylko zgodnie ze standardem złota  nałożonym przez niego na walutę.  Liczbą systemu waluty złotej będzie  999,  ponieważ jest  to numer złota. Więc teraz 
widzimy, jak z tego nadchodzącego chaosu, będzie on mógł wprowadzić swój mistrzowski plan. (Dan. 8:25) Teraz jest czas, by czynić co w waszej  mocy dla  pracy ewangelii,  ponieważ On prawdziwie nagrodzi  tych,  którzy wiernie świadczyli  i  wspierali  ewangelię Pana Jezusa  Chrystusa!     Tego miesiąca mam nowy wspaniały Special Writing Book, Część Ósma pod tytułem „World History and Prophetic Events”.  Jest to bardzo pouczająca i objaśniająca książka. Mamy także nowe DVD o nazwie „Sound Words”. – Chciałbym także wspomnieć, że mamy przedstawiciela,  który jeździ do wielu państw, gdzie już wcześniej wysłaliśmy dużo literatury. Literatura ta zostanie rozprowadzona podczas ich spotkań. Wasza  pomoc w tym wielkim projekcie będzie błogosławieństwem dla tych, którzy otrzymają literaturę Brata Neala Frisby. Wasze wsparcie i modlitwy są wspaniałe. Niech Jezus prowadzi i błogosławi każdego z was.Wasz Brat w Chrystusie,Gerald Frisby
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