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Drogi Partnerze w Żniwie,

Z pewnością patrzymy na bardzo skomplikowany i trudny czas, gdy zbliżamy się do powrotu Pana Jezusa. Ostatniego
miesiąca, we wrześniu, mieliśmy ogromną ilość przemocy. Widocznie, stres psychiczny i ludzkie umysły nie są w stanie, by
sobie radzić, dokładnie tak, jak Pisma to przedstawiły, że będzie na końcu, tuż przed Jego powrotem. Także ekstremalna pogoda
powodująca olbrzymie zniszczenie i utratę życia. To nadal będzie wielkim problemem, gdy zbliżamy się do końca wieku. Jest
tak wiele wydarzeń, o których pisał Brat Frisby, że nadejdą na końcu. Nadchodząca ekonomiczna burza rozpowszechni
bogactwo dla Systemu Babilonu. Rezultatem końcowym będzie, że miliony ludzi zostaną bez pracy na całym świecie oraz
miliony będą głodować. Rozruchy, Zabijanie i Grabieże zmiotą narody. Następujący cytat jest z biblioteki Neala Frisby i będzie
kontynuował temat antychrysta oraz nowy system.
Znaki Kończące Wiek – „W jednym z naszych proroctw wymieniliśmy ... by obserwować terytorium otaczające Eufrat, stare
Imperium Asyryjsko-Babilońskie, które obejmuje Syrię! I ostatnio widzieliśmy Syrię rosnącą do silnego wojskowego
znaczenia.” – „Zgodnie z Iz. 10:5, wersety 12, 30-31 – Dan. 8:9, 22-25, antychryst zdominuje całe terytorium, o którym
mówiliśmy ... i może tam pójść bądź faktycznie pochodzić z tej części, by rządzić światem!” – „On także podbije i będzie rządził
Imperium Arabskim; uczyni on przymierze z nimi i Izraelem! I wówczas ostatecznie zasiądzie w Żydowskiej Świątyni
ogłaszając siebie bogiem Mesjaszem!” (Ap. 11:2 – II Tes. 2:4 – Dan. 9:26-27) – „Przez ducha proroctwa, przewiduję, że będzie
on korzystać z nauki i technologii, by wzmocnić się jako światowy dyktator! – Również przewiduję, że zniesie on rodzaj waluty,
którą teraz ma świat i wniesie jego własny standard bogactwa i dobrobytu poprzez jego monetarny znak! Najwyraźniej jest to,
lub prowadzi w kierunku, znaku bestii. Ponieważ z wielkiego chaosu i kryzysu finansowego na chwilę przywróci dobrobyt!”
Dalszy Widok na Proroczy Wymiar – „Kiedy ten światowy przywódca pojawi się na scenie, świat będzie podzielony na
cztery grupy ... Północny i wschodni blok narodów oraz południowy i zachodni blok narodów! – Zdominuje on świat Wschodu;
będzie on ostatecznie kontrolował świat Zachodni, czyniąc go dyktatorem świata! – Lecz na koniec jego rządów, Rosja, Chiny i
Afryka zbuntują się i przyjdą na niego niczym trąba powietrzna w bitwie Armagedon!” (Dan. 11:40-45) „Jak widzimy, to
będzie dotyczyć Izraela, Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych w ostatecznej katastrofalnej wojnie! – Widzimy, że
przez wielkie wojskowe nagromadzenie na Środkowym Wschodzie i wojsk otaczających Izrael, że to proroctwo wkrótce będzie
miało miejsce! – Wówczas najpierw będzie światowy traktat pokojowy, ale 7 lat później, oni nadal będą mieć tą wielką bitwę.
Będzie rozlew krwi! – Człowiek niemalże będzie tonąć na krawędzi zagłady, ale Pan zainterweniuje przed całkowitym
zniszczeniem!”
Antychryst oraz Bogowie Nauki (Komputery, itd.) Jadąc na Falach Rozwoju – „Antychryst wykorzysta potencjał nauki,
by zrealizować swoje własne zamiary! – Wprowadzi on Wielki Ucisk poddając dyscyplinie ludzką rasę (światowy znak). Wielki
Babilon będzie pracować z tym systemem.” (Ap. 17:5) „Będzie ona pijana krwią świętych, którzy nie zostali pobrani i
będzie toczyć okropne prześladowanie przeciwko świętym w erze Wielkiego Ucisku! Religijna i ekonomiczna wolność w
tym czasie nie będzie istnieć!” – „Po Pobraniu antychryst narzuci ‘jego znak’ próbując wyeliminować tych, którzy wierzą w
Jezusa!” – „Technologia właściwie przyspieszy pojawienie się Antychrysta, który wyraźnie będzie widoczny przez telewizję
satelitarną na całym świecie! Także Ap. 11:9 objawia telewizję, poprzez naukę i technologię, ta osoba jest niemal gotowa, by
wejść we władzę i wykonać swoje złe zamiary! – Również on będzie kontrolował złoto, żywność, energię, ostatecznie własność
świata poprzez jego system! Bądź czujny!” – „Według Pism i Słowa dziesiątki wydarzeń będą kulminować się jednocześnie, gdy
wiek będzie się kończył! Tak, jak powiedział prorok, koniec tego nastanie wraz z powodzią! Stosownie do tego, Pisma
ujawniają, że będzie mieć miejsce dramatyczny, mocny i nagły przypływ politycznych, finansowych, społecznych, naukowych i
religijnych zmian! Niczym sama magia, jest on w stanie przejąć kontrolę nad światem! Jest on teraz ukryty, ale wkrótce będzie
ujawniony! Będzie on kontrolować wszystkie fałszywe religie, Watykan i odstępczych Protestantów i głównego księcia Żydów,
zasiadając w Świątyni ... fałszywy bóg!” (Dan. 9:27) „Chociaż wciąż jest utajony, jego obecność jest odczuwalna w wielu
wydarzeniach, które dzieją się dzisiaj!” Koniec cytatu. – Z pewnością system finansowy jest manipulowany, by wnieść nowy
rodzaj rządu i kontrolę. Wejdziemy w to bardziej w naszym kolejnym liście.
Tego miesiąca mam wyjątkową książkę zatytułowaną „The Image, 666 oraz Elektroniczny Mózg”, jak również DVD pod
tytułem „Unity and the Future.” – Robimy wspaniały postęp w wielu naszych projektach. Z pewnością potrzebujemy twojej
pomocy w tym miesiącu. To polepszy naszą komunikację w publikowaniu wspaniałej posługi Brata Frisby. – Niech Pan nadal
prowadzi i błogosławi każdego i wszystkich z was, wiem, że tak uczyni!
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Be Sure, Be Wise, Be Ready”
“Global Perplexity” – Part 1
“Global Perplexity” – Part 2
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Nowe wydane DVD: “Unity and the Future”
Również dostępne: “Healing Over Elements”
($20.00/szt. donacja)
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