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GROMADZENIE MIĘDZYNARODOWYCH WYDARZEŃ 

„Za słowem proroctwa chciałbym powiedzieć,  że  świat  kieruje  się  na szczytowe spotkanie  porachunku. Międzynarodowe 
wydarzenia tworzą olbrzymi system monopolu jak gigantyczny komputer, podobny do złej głowy w kole z żelaznymi szprychami 
jadącej do każdego państwa! Pojawił się kamień węgielny Europy. Będą to fałszywe systemy powstałe, by kwestionować z 
Bogiem Headstone, (Kamień Węgielny) który został odrzucony!” (Marek 12:10) „Ich ostatecznym przeznaczeniem będzie 
Armagedon! Złowroga postać niedługo zrobi krok do przodu! Narody, w tym USA dobrze radzą sobie z międzynarodowym 
handlem! Także pieniądze stopniowo zostaną wprowadzone, użytkowane przez jeden gigantyczny system! (Bank) Wszystko to  
będzie powoli dojrzewać, a następnie nagle i szybko znajdzie się w rękach antychrysta, ostatecznie doprowadzając do tego Pisma,  
Ap. 13:15-17. Wszystkie metale, żywność i zasoby będą pod kontrolą tego rozległego systemu bogactwa!” „Daniel 2 objawia, że 
Rzym miał być podwójnym Imperium. Było to widziane w obrazie żelaznych nóg, Wschodniej i  Zachodniej Europy. Wtedy na  
końcu czasu w 10 palcach tego,  nowy element z gliny,  którym jest Komunizm jest widziany pomieszane z żelazem Babilonu.  
Następnie  „mały róg”,  człowiek grzechu i  surowego oblicza,  powstanie  by  rządzić,  mimo że  z  początku wydawał  się  być  jak 
baranek, a zakończy jako diabelska figura, powiązany również ze Stanami Zjednoczonymi! Ale Daniel powiedział, że kamień 
(Chrystus) uderzy w ten wielki wizerunek palców stóp, niszcząc go na końcu!” „Prorok widzi tę religijną bestię u szczytu jego 
szaleństwa.  (Dan.  11:36-39)  Chociaż  to  Pismo  posiada  podwójne  znaczenie,  nawiązuje  także  do  antychrysta  w  jego  etapie 
wcielenia!” Ez. 28:2, „Tak powiedział Pan Bóg; ponieważ twoje serce stało się wyniosłe i powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja  
zasiadam na stolicy Boga,  pośród mórz;  przecież jesteś  tylko człowiekiem,  nie  Bogiem”.  Przeczytaj  wersety  11 do 19. 
Pokazują one zaangażowanie szatana na tego samowolnego króla na końcu! Dużo więcej o tym wszystkim będzie opublikowane 
później w formie książki!

Dowody wskazują na to, że katastroficzny światowy głód pojawi się! „Biblijny 3-ci jeździec apokalipsy będzie jechać!” (Ap. 
6: 5, 6) „Czarny jeździec między innymi obrazuje głód, oraz światową inflację wielce zagrażającą w przyszłych dniach, wchodząc  
do królestwa bestii!  To odsłania, że będą braki i użyte zostaną wagi! Człowiek na czarnym koniu będzie używał kontroli  
prowadzącej do znaku!” – Łukasz 21:35, „Ponieważ przyjdzie to na nich wszystkich jak pułapka!” – Powoli i stopniowo 
Zjednoczone Narody i olbrzymie międzynarodowe biura promowały i pracowały dla światowego rządu! „Oni chcą kontroli nad 
każdym aspektem życia  i  ruchem na ziemi.  Spiskują  oni  dla całkowitej  kontroli  żywności,  chcą bogactwa w jednym wielkim 
skarbcu (twierdzy)”. Lecz Hiob 27:16-17 ostatecznie mówi, „Niech sobie on srebro jak proch gromadzi, suknie przygotowuje jak  
glinę; może je przygotowywać, lecz prawy je wdzieje,  a niewinny srebro dzielić będzie”.  – (Iz.  Rozdz.  60) Również bogactwo,  
powróci z powrotem do Izraela po Armagedonie!

„Widzimy dzisiaj upadające Międzynarodowe rynki pieniężne, pojawiające się braki i głód. Wśród wszystkich państw 
panuje niepokój, którzy są w całkowitej rozterce!” – „Prawdziwy kościół wchodzi w erę, w której będzie musiał żyć i będzie 
zależny całkowicie  od  objawienia  Słowa  Bożego z  aktywną  wiarą!  Bez  względu,  jak  ciemne  się  to  wydaje,  pocieszające  jest  
wiedzieć, że Bóg będzie trwał przy swoich dzieciach!” I Krl. 8:56, „Zgodnie z tym wszystkim, co On obiecał, nie zawiodło ani 
jedno słowo!” Ps. 89:35, „Nie złamię Mojego przymierza, ani nie zmienię rzeczy, która wychodzi z ust moich”.

Ps. 91 pokazuje „szczęśliwy stan i ochronę wierzącego!” – Również, jeśli masz lub miałeś testy bądź próby, po prostu pamiętaj  
o tych Pismach. (Rzym. 8:28 – I Piotr 4:12) – Teraz zakończymy Bożym błogosławieństwem i obietnicą! Łukasz 6:38, „Dawajcie, a  
będzie wam dane, miarę dobrą, ubitą i natrzęsioną i wypełnioną po brzegi, dadzą na łono wasze!”

 
Czas jest coraz krótszy i większe prace pojawiają się teraz!  Hi. 28:28 pokazuje, „bojaźń Pańska jest ścieżką mądrości. 

Werset  7 pokazuje,  że jest  to sekretne miejsce Boga,  a  wszyscy ci,  którzy mają bojaźń Boga będą w tym sekretnym miejscu  
mądrości, kiedy On się pojawi! Jego namaszczenie jest pewne i znakomite są Jego błogosławieństwa!”

                           Bóg błogosławi i kocha cię, 
                                                                                                                                                                             

                                  Neal Frisby
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