Neal Frisby Partnerzy Capstone ©

MARZEC 2014

Drogi Partnerze w Żniwie,

Wraz z wydarzeniami, które dzieją się na rynkach finansowych, wiele państw przeżywa finansowe zmagania, by utrzymać się na
szczycie nadchodzącego chaosu. Ciemne cienie prawdziwie rzucają się na cały świat. Warunki finansowe nie mogą pokonać tego
światowego długu. Nie będzie wyjścia. Jest to teraz tak duże, że to pochłonęło wszystkie narody. – Ważne wydarzenie pogodowe
pokazuje teraz poważny stan suszy na Zachodzie. Pewien raport pogodowy, który ostatnio czytałem, przewiduje ekstremalne zimno, które
dzieje się teraz, jak również cieplejszą pogodę na Alasce i pokazuje więcej susz na zachodzie i środkowym zachodzie w nadchodzących
latach. Susza jest tak ekstremalna, że Tama Hoover - Jezioro Mead jest na jednym z najniższych poziomów od czasów budowy i dostarcza
wodę dla wielu na zachodzie. – Spójrzmy na przyszłość wraz z prognozami Brata Neala Frisby.
PROROCZA WIEDZA – „Pisma pouczają nas, by słuchać uważnie tego, co Bóg ma do powiedzenia o przyszłości i tego, jak On
poinstruuje nas w późniejszych dniach! Prz. 8:1, ‘Czy mądrość nie woła? A zrozumienie nie wydaje swego głosu?’ – werset 4, ‘Do was,
mężowie wołam Ja; Mój głos do synów ludzkich!’ – werset 33-35, ‘Usłysz polecenia, bądź mądry i nie odrzucaj tego. Błogosławiony ten,
który mnie słucha, czuwający co dzień u mych bram, czekający u filarów moich drzwi. Ten, kto mnie znalazł, znalazł życie i
otrzyma łaskę Pana!” – Przyjrzyjmy się teraz z jakimi problemami i warunkami ten świat będzie się mierzył odnośnie przyszłości! –
Gdyż Duch Święty pokaże nam rzeczy, które nadejdą i przygotuje nas na ucieczkę w niebiańskie ramiona, pobranie Pana Jezusa!” –
„Problemami, z jakimi zmierzy się ludzkość, będą jego wynalazki, głupota i jego własne oszustwo!”
WIEK OSZUSTWA – „Przyjmie wielorakie formy, lecz wyróżnimy kilka sposobów, na jakie się pojawi! – Będzie zwiastować
szatańskiego człowieka w silnym złudzeniu, kłamliwe znaki i cuda, które nie są biblijne . . . podobnie to tego, jak Mojżesz był
prowokowany!” – „Czarnoksięstwo, magia i okultyzm będą bujnie się rozwijać w każdym kierunku w pogardzie dla prawdziwej Bożej
cudowności! Nowe filmy horror i fantazji powodujące przerażenie poprzez efekty specjalne odcisną swoje piętno na umysłach
młodzieży!” – „Książę ciemności użyje elektroniki, komputerów i nowych wynalazków naukowych, by kontrolować umysły ludzi do
chwili, gdy ‘ostateczny oszust’ pojawi się na scenie! – Prawdziwe zaklęcie zaskoczenia! Jego obecność będzie odurzać ich ku
fałszywemu kultowi! – Obrazy w Szeolu fascynują i oczarowują ich wizje i umysły subtelnymi uczuciami, zmysłowością podziemia
szatana! – Jego mikstury i duchy zawładniające ludzkością! – Kobiety w tym czasie nigdy nie odczuły bardziej złego zaklęcia! –
Mężczyźni również otrzymają nowe pozwolenie niegodziwości! Młodzież narodów jest teraz praktycznie przechwycona przez
zażywanie narkotyków! Przyszłość tego nie jest bardzo pocieszająca i to, co widzimy teraz rzuca ciemne cienie na przyszłe dni!” –
„Mikstura szaleństwa czeka na tych, którzy odrzucili Chrystusa! – Jezus zabiera swoich wybranych, gdyż nie będzie miejsca, by żyć w
tym czasie w niedalekiej przyszłości!”
PRZYSZŁOŚĆ NAD NAMI – „Historia Józefa w Egipcie pokazuje, jaka przyszłość będzie wkrótce! Gdyż wiele części świata
znajduje się właśnie w stanie głodu; wkrótce zacznie się światowy głód!” – „Józef przepowiedział Faraonowi nadejście 7 ciężkich lat
suszy i głodu! (Rodz. 41:30) – Wkrótce wszystko znalazło się w rękach Józefa i Faraona. . . ziemia, nieruchomości itd. w tym cała
żywność! (werset 56) – I wszystkie pieniądze!” – Rodz. 47:14-18. „Ostatecznie, wszystko co pozostało im do zaoferowania, to ich ciała
jako niewolnicy! – W wersecie 19 byli oni gotowi zostać niewolnikami Faraona! – Byli faktycznie zniżeni do stopnia bycia oznaczonymi
niewolnikami! – Lecz Józef i Faraon uczynili to, co było dobre i podzielili się z nimi!” (werset 23-26) – „Teraz na koniec wieku powstaną
dwa typy osobowości; zły Faraon (antychryst) i zły typ Józefa (fałszywy prorok) i widzimy, że nadejdzie kryzys ekonomiczny i pieniądze
upadną; także głód i braki żywności na świecie! – Ponownie, ludzie będą niewolnikami znaku antychrysta!” (Ap. 13:13-15) – „To
będzie się tak powtarzać, jak w czasach Józefa, za wyjątkiem tego, że nie będzie w pobliżu żadnego dobrego Józefa! – I po Pobraniu
kościoła, braki żywności stają się dotkliwe, bo nie ma wcale deszczu w ciągu ostatnich 42 miesięcy!” (Ap. 11:3-6) – „W tym czasie
czarny i blady koń najeżdżają, przerażają i niszczą ziemię!” (Ap. 6:5-8) – W czasach Józefa, miał on kontrolę zarówno nad poganami
i Żydami!” (Rodz. rozdz. 47) „I na koniec wieku poprzez udoskonalenie elektroniki i komputerów, cały świat będzie kontrolowany jako
jednostka globalnej rodziny!” (Ap. rozdz. 13) – Ap. 11:9-11, „ujawnia nowoczesną telewizję satelitarną i urządzenia elektroniczne! Lub
jak inaczej mogliby wszyscy ludzie na świecie w jednym czasie zobaczyć te wydarzenia, które opisują te wersety!” „Poprzez prognozy
przeszłości i przez przewidywania rzeczy, które nadejdą, widzimy kontrolowane społeczeństwo w ostatnich dniach! Świat z innego
rodzaju kredytem i innym rodzajem pieniądza siły nabywczej! Człowiek będzie używał systemu elektronicznego, by kontrolować cały
handel, bankowość i usługi biznesowe! W dodatku nowe satelity położone w miejscu tak, że dosłownie mogą widzieć całą ziemię i śledzić
każdy ruch! Więc narody szybko przygotowują się na nowe światowe społeczeństwo, które będzie nieludzkie, bezbożne, diabelskie i o
krótkotrwałe!” – „Czuwajmy i módlmy się oraz spoglądajmy w górę, gdyż Jezus wkrótce pojawi się!” Koniec cytatu.
W tym miesiącu mam wyjątkową książkę pod tytułem „Predictions – Joel’s Forecast.” Prawdziwie wszystkie przepowiedziane
przepowiednie dzieją się wokół nas. Nikt nie może powiedzieć, że nie miał czasu przygotować się na nadchodzący chaos prowadzący do
Wielkiego Ucisku, jak również do Armagedonu. Cóż za cudowna książka! Wydaję także DVD zatytułowane „The Truth and the Light.” –
Łatwo teraz zobaczyć, że całe wsparcie, jakie okazał Jezus tej wiadomości niesie jedno z największych błogosławieństw. Wszyscy ci,
którzy pomagają, otrzymają Bożą mądrość. Niech Jezus da ci powodzenie i zwiększa twe błogosławieństwa.
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The Magnetic Revelator – Lord Jesus”
“Commotion”
“On Time – Set Time”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “The Truth and the Light”
Również dostępne: “Space Age Faith”
($20.00/szt. donacja)
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