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PROROCTWO – NADEJŚCIE NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA„Przyjrzyjmy się, co proroctwo i Pisma przepowiedziały o nadchodzącym nowym społeczeństwie. Ludzie mogą być przygotowani, na szybkie i wielkie zmiany, które wystąpią w gospodarce światowej. – Ostatecznie, co wydaje się być jest słusznym dowodem, że  może powstać system złotej głowy,  jak to przepowiedział  Daniel  w Dan.  Rozdział  2.  Widzimy także złoty puchar w Ap.  17:4-5 kontrolujący narody w porozumieniu z podziemiem złowrogich duchów! Narody zdecydowanie zmierzają do światowej gospodarki.  Będzie centralny punkt, łączący wszystkie narody!”„W tym liście, nie zakładajmy, ani dodawajmy żadnej opinii, lecz przejdźmy bezpośrednio do proroczego Pisma po odpowiedzi!” – Izajasz Rozdz. 2 rozpoczyna się niewiarygodną wizją dotyczącą naszego czasu, a w rzeczywistości, naszej generacji! – Wersety 7-8 ukazują lądy pełne złota i srebra, bożków i rydwanów bez końca! – Werset 9, mówi, „Nie przebaczaj im.” (To musi być w czasie znaku bestii.) –  Wersety 10-11 i reszta z rozdziału ukazuje, że to jest zdecydowanie na samym końcu wieku i wielki dzień Pana, 
ponieważ chowają się oni w dziurach i skałach przed Jego majestatem i chwałą! – „Więc widzimy, że  gdzieś przy końcu, złoto i srebro będą miały olbrzymi wpływ na ludzkość! Kobieta z Ap. 17 wydaje się kontrolować świat przez swój złoty puchar! Odnosząc  się do wiadomości, Zachodnia Europa (Odnowione Rzymskie Imperium) zgromadziło więcej złota niż ktokolwiek inny na ziemi, i  mnoży je z Watykanem; nawet Stany Zjednoczone nie mają tyle zasobów! … Pewnego dnia waluty, które znamy, znikną! W czasach Salomona, liczba 666 była związana ze złotem,  tylko w jednym innym miejscu jest ona użyta w Piśmie i jest związana ze znakiem!”  (Ap. 13:16-18) –  „Daniel powiedział,  że ten religijny przywódca posiądzie władzę nad całym bogactwem złota i srebra!” 
(Dan. 11:43) Wersety 36-38 pokazują szaleństwo jakie miało miejsce, odnośnie jego wielkich zasobów! … Na. 2:10 objawia gromadzenie  złota  przez  narody  w  podziemnych  bunkrach!  Mamy  to  w  Fort  Knox  i  Nowym  Jorku,  dodatkowo  w  Watykanie,  Środkowo-Wschodniej i Zachodniej Europie! –  Tak jak Izajasz, Nahum wspomnieli o ognistych rydwanach w kraju. (Wersety 3-4)„Przez jakiś  czas  mogą  używać kart  kredytowych  i  walut,  lecz  zgodnie  z  Pismem wydaje  się  to  nagle  zmienić  w to,  kto  ma  największy (solidny) podkład do korzystania w Światowym Handlu, jako że oni  gromadzili wszystko razem! – To wydaje się, co w pewnym dniu prawdopodobnie mogłoby stać za znakiem, który jest dany!”  W Iz. 14, prorok, podczas mówienia o przeszłości, 
patrzył daleko w przyszłość i widział Króla Babilonu i głosił, „Jakiż koniec nastał dla ciemiężcy! Złote miasto  skończyło  
się!” (Werset 4) – A Werset 9 mówi o tym, jako wystąpieniu w naszym czasie! – Ap. 18:8-10 objawia koniec ostatniego złotego miasta! – Wersety 16-17 pokazują, że było ono zniszczone w jedną godzinę! (Przestrzeń atomowa) – Wersety 12-13 odsłaniają olśniewający, magnetyczny rynek światowego handlu! – Nawet kupuje on dusze mężczyzn i kobiet, by robić z nimi cokolwiek zechce.  Zbrodnie, żądza i rozpusta wówczas popełnione są nie do opisania! (Ap. 18:2) – „To wszystko będzie połączone z wizerunkami i bożkami dla światowego dyktatora, który najpierw użyje kobietę, by uwieść narody!” (Ap. 17:2)„Wiemy, że w nadchodzącej światowej ekonomii, będą wielkie i nagłe zmiany, złapią one świat niespodziewanie. Jezus powiedział,  to przyjdzie jak pułapka, spadnie na nich wszystkich, mieszkańców całej ziemi! – Źli i zbrodniczy ludzie planowali w podziemiu 
przez  chwilę,  aby  skierować  prawdziwą  istotę  finansów  w  ich  ręce,  a  następnie,  by  kontrolować  energię  i  jedzenie! 
Następnie, wiedzą oni, że świat musi się ugiąć przed jakimkolwiek rządem, który utworzą, a jego głową będzie religijny 
antychryst!”W Jakubie w Rozdziale 5 zdecydowanie wskazuje to, o czym rozmawialiśmy. Mówi, że będą oni „gromadzili skarby” na ostatnie dni!  (Werset 3) Wtedy, wszystko będzie pod kontrolą głównej dyktatury! – W Ap. 6:5-6 widzimy ekonomicznego czarodzieja pytającego o metal  (prawdopodobnie  z  wizerunkiem  antychrysta  na  nim!)  W  czasach  Jana  to  była  jedna  ósma  srebra,  cała  dniówka!  W 
końcowym okresie wieku nastąpi głód jedzenia, ograniczenie towarów. Także w tym czasie nastąpi głód słowa Bożego!  
(Amos 8:11) – To nie zostało napisane dla wszystkich, by biec i gromadzić złoto itd., bowiem w danym czasie, i tak nic nie będzie  funkcjonować  bez  znaku!  –  Najlepiej  jest  zaufać  Panu,  jak  zawsze,  a  On  nas  pokieruje!  –  Pokazaliśmy,  co  Pismo  objawia  w późniejszych  czasach!  –  „Tutaj  jest  napisane,  co  Jezus  powiedział  do  swoich  wybranych,  by  robić  (Ap.  3:18),  a  na  pewno nie odniesiesz porażki, będziesz w woli i  charakterze Boga!” – To czas dla prawdziwych ludzi Boga do przyłączenia się w żniwach, by zrobić wszystko, co mogą i  tak szybko, jak to możliwe, podczas gdy ich finanse mają jeszcze wartość. Ponieważ nadchodzą tak okropne  czasy;  brak  zasobów  z  gwałtownymi  zmianami  pogody,  fale  pływowe  (wielkie  tsunami),  ruch  płyt  tektonicznych  i  aktywność  wulkanów.  Wszystko  to  sprawi  nagłe  i  niesamowite  zmiany  wśród  narodów.  –  „Wiec  przygotujmy  się  wszyscy,  obserwujmy i módlmy się, ponieważ o godzinie, której się nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie!” (Mat. 24:44)W Jego obfitej miłości,Neal Frisby
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