
Gerald Frisby

Drogi Partnerze w Żniwie, 

Dobra wiadomość! W bardzo krótkiej przyszłości otwieramy nową stronę internetową, by wdrażać więcej o końcu czasu  
Wiadomości Capstone Brata Frisby. Wszystkie z cudownych kazań, które były głoszone w Kościele Capstone, opublikuję wiele z  
nich na tej stronie i będą mogły być pobrane za darmo. To z pewnością pomoże wszystkim naszym partnerom, zwłaszcza naszym 
zagranicznym  partnerom.  Teraz  drukujemy  książki  Listów  Specjalnych  w  trzech  językach:  holenderskim,  polskim  i 
francuskim. –  W tym  miesiącu  mam  bardzo  ważną  wiadomość  z  biblioteki  Brata  Frisby.  Wraz  ze  wszystkimi  aktualnymi  
informacjami  pokazującymi,  że  nasz  rząd  prawdziwie  szpieguje  swoich  obywateli,  a  także  nowa  biotechnologia  dla 
skartografowania i oznakowania ludzi pojawia się niczym z prędkością światła. W tym liście Brat Frisby precyzuje wydarzenia,  
które mają nadejść. A teraz Wiadomość Capstone Neala Frisby. 

„Od narodzin Chrystusa z  godziny na godzinę zbliża  się  najważniejsze wydarzenie w całej  historii!  Nadejście Pana  
Jezusa dla Jego ciała wierzących!  Znaki są wszędzie wokół nas, każdego dnia proroctwo wypełnia się na bardzo przekonujące 
sposoby. Każdego dnia człowiek może czytać Biblię i Pisma i zobaczyć proroctwo spełniające się w wiadomościach.”

„Według naszego proroctwa, terroryzm i bezprawie wzrośnie w obszarze śródziemnomorskim i na Środkowym Wschodzie oraz 
w Stanach Zjednoczonych. Niektóre wrogie narody arabskie stoją za wieloma morderstwami i terroryzmem.  Ten rodzaj ludzi w 
rzeczywistości  zwiastuje  i  pobudza  światowego  dyktatora!  Bo  to  kryzysy,  terroryzm  i  bezprawie,  które  przyniosą 
antychrysta do władzy.  Z niektórych z tych samych kryzysów, które on i jego zwolennicy tworzą,  otrzyma on władzę i będzie 
próbował rozstrzygnąć je używając pokoju, podczas gdy zdrada będzie trwać! Zobaczymy tego więcej w wydarzeniach ze świata.”

„Zapamiętaj proroczą wizję, mgłę osiadającą na Środkowy Wschód i wschodzący we krwi księżyc. A mroczna postać, która już  
sprawia kłopoty, przyniesie więcej rozlewu krwi na Środkowym Wschodzie!” – „Wierzę, że antychryst dziś żyje, ale jeszcze nie jest  
ujawniony osobiście i będzie (stał) za wieloma kryzysami! Będzie on pracował w ukryciu w ekonomii, wojnach i przewrotach 
rządowych! Następnie, zacznie on wyłaniać się ze swoimi planami pokoju, jako prawdziwy bohater w rozwiązywaniu światowych  
problemów. On wyciągnie ich z ekonomicznego chaosu, zwiększy handel na świecie. Wyjawi on swoje wielkie pokojowe plany.  
Pozyska podziw i wsparcie światowych przywódców! Mylącą rzeczą jest to, że świat będzie wierzył, że ma on odpowiedź na ich 
problemy! Lecz pod spodem, jest on prawdziwym synem zatracenia, a szatański książę wejdzie w niego, by rządził światem 
przez krótki okres!”

„Powodem, dla którego Duch Święty daje tyle ostrzeżeń odnośnie tego jest to, że jego objawienie jest coraz bliżej! Fundament  
tego wszystkiego został  teraz  położony i  po prostu  za chwilę,  wydarzenia szybko i  nagle  zajmą miejsce.  To,  co robimy dla 
Chrystusa w pracy żniw, musimy robić szybko!” – „Gdy populacja światowa wzrasta, pojawi się wiele zmian w społeczeństwie, 
ekonomii,  żywności,  w kupowaniu  i  sprzedawaniu.  Zostaną  uprawomocnione  nowe przepisy.  W dodatku  będą  miały  miejsce  
ogromne strukturalne zmiany świata! Będziemy wkraczać do niewiarygodnego wieku nauki i technologii.  Świat fantazji,  który  
przewidziały Pisma jest w drodze! Zmierzamy ku światowej zmianie z powodu elektronicznych i nowych wynalazków. Za pomocą 
środków  elektronicznych  i  komputerów,  wszystko  na  tej  ziemi  będzie  dokładnie  obrazowane  i  kontrolowane  dla  dyktatury!  
Pamiętaj,  że Biblia stwierdziła,  iż ludzie będą we śnie podczas tego czasu i  nieświadomi ‘sieci  utworzonej’ wokół nich!  
(Łukasz 21:35-36) W rzeczywistości Pan zamierza zezwolić na światowy wstrząs i wystąpienie dynamicznych zmian! Również 
nasze przeszłe Pisma dają więcej informacji o niektórych z tych tematów!”

„Pamiętaj,  w  ostatnich  dniach  antychryst  będzie  właściwie  pracował  ze  Stanami  Zjednoczonymi  Ameryki.  Będzie  on  
kontrolował świat ekonomiczny. Zasiądzie w Żydowskiej Świątyni twierdząc, że jest Bogiem i że jest wypełnieniem się proroctwa  
dla nich, jako ich Mesjasz! Dan. 11:36-38, „Będzie się wywyższał ponad wszystkich, i będzie miał powodzenie i przez pokój 
zniszczy on wielu. Jego władza będzie wielka, ale nie z jego własnej mocy! Jego moc jest od szatana!  Dan. 38:36-40 ujawni 
wiele o jego charakterze!”  I  Ap.  rozdz.  13,  antychryst  i  fałszywy prorok,  którzy będą rządzić na koniec wieku!  Te prognozy  
zdecydowanie będą miały miejsce!” – Kilka dodatkowych wydarzeń, które zobaczymy w przyszłości: Więcej bezprawia narodów i  
ludzi,  więcej  konferencji  pokojowych, narodowy niepokój,  rozterki,  przemoc,  przestępstwa seksualne! Jezus przewidział,  że to  
wydarzy się w naszym wieku. „Proroctwo jest prawdziwe i maszeruje dalej. Najwyższy czas, by się obudzić! Zatem widzimy, że  
będzie niegodziwość jak za czasów Noego, kapryśne warunki pogodowe, więcej diabelskich doktryn i czary będą wzrastać, letni  
chrześcijanie i odstępstwo na każdej stronie! A w tym samym czasie jest  wielkie wylanie i nadchodzi więcej na prawdziwego  
wierzącego!” „W Pismach to mówi, ‘Oto przyjdę szybko, z pewnością przyjdę szybko.’ Paweł mówi, że będzie to w chwili w  
mgnieniu oka! Wszyscy bądźmy czujni, obserwując i modląc się! Te Pisma znaczą także, że ostatnie wydarzenie będzie miało  
miejsce szybko i nagle niczym pułapka i zaskoczenie dla mieszkańców ziemi!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca wydaję List Specjalny zatytułowany „The Last Prophecies of the Bible”  i dynamiczne DVD pod nazwą „Water, 
Fire, Thunder.” – Tego miesiąca pamiętaj o naszym projekcie strony internetowej. To będzie wspaniałe błogosławieństwo dla tych,  
którzy pomagają. Niech Jezus pobłogosławi i obdarzy cię w nadchodzących dniach.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                  Nowe wydane DVD: “Water, Fire and Thunder”                       
“Winds of Fire”                                             Również dostępne: “The Youth”                                     
“New Things”                                                 ($20.00/szt. donacja)                         
“The Greater Works”                                                                                                                                                         Postbus 71

                                                                                                                                                   8050 AB Hattem

w w w.N ea lFr i s b y.p l              Tel: +31644752537

  Neal Frisby Partnerzy Capstone  ©                                                                                                  LIPIEC 2013

http://www.NealFrisby.nl/

