
Drogi Partnerze w Żniwie,    Jesteśmy świadkami znaków, że koniec jest blisko. Pogoda prawdziwie sieje spustoszenie apokaliptycznym zniszczeniem i będzie jeszcze bardziej dotkliwa z trzęsieniami ziemi i aktywnością wulkaniczną sięgającą skali, na której może wydarzyć się katastroficzne zniszczenie.  W 
dodatku, z wszystkimi finansowymi problemami świat wkroczył w inny rozpaczliwy moment dotyczący kryzysu bankowego na skalę 
światową. Niektóre państwa Europy są na krawędzi bankructwa. Jedynym narzędziem, jakie im pozostało (przeciwko temu)  jest prasa drukarska, która na koniec będzie bronią masowego zniszczenia, tak, jak doświadczyliśmy już tego w historii, niszcząc wszystkie rządy, które  nadużywały drukarni. Więcej o tym później. Znalazłem cenne pismo z biblioteki Brata Frisby, które należy ponownie przeczytać. A teraz cytat  od Neala Frisby.     „Ziemia żyje w świecie marzeń zbudowanym z fantazji zamiast z rzeczywistości! W świecie, którym wszystko może wydarzyć się w każdym  momencie  i  będzie  w  nadchodzącym  czasie.  Ludzkość  będzie  niepewnie  kołysać  się  z  jednego  miejsca  w  drugie,  w  przód  i  w  tył. 
Nieoczekiwane wydarzenia będą na pewno miały miejsce i będą szły w zgodzie z systemem światowym!  – I przyjdzie to jak pułapka; nagle, w godzinie, o której nie myślicie. Podczas gdy era się zamyka, nagle w kluczowych punktach, pojawią się zmiany. Przywódcy światowi  będą  powstawać  i  upadać  pod presją  do  momentu,  w którym  pojawi  się  zła  i  zbrodnicza  postać!  –  Narody będą  kontrolowane  poprzez  elektroniczne roboty i nowe wynalazki, jak zostało to przewidziane. „Wydaje się, że nie będzie wstydu”. Nasze ulice pełne są  bezwstydnych mężczyzn i kobiet z powodu tego, jak wyglądają i się zachowują. Staną się jeszcze bardziej śmiali, sadystyczni i dzicy. Gdybyśmy widzieli 40 lat  temu, to co dzieje się dziś na ulicach, pomyślelibyśmy, że znajdujemy się na innej planecie.  –  Czas leci! „Jezus wkrótce nadejdzie!” – W większości większych miast na rogach znajduje się więcej prostytutek niż kościołów. Dniem i nocą powietrze wypełni się zmysłowością! –  Odszczepieństwo będzie zwiększać się do momentu, gdy kielich niegodziwości będzie pełny. Niemoralna sytuacja będzie trwać, tak,  jak to  przewidzieliśmy lata temu, ukrywane rzeczy są obecnie widoczne w czasopismach, telewizji i filmie!”
  „Również  odnośnie  kościoła  pogańskiego,  wkraczamy  w  cykl  pełnego  zboża  (kłosa)!  Zacznie  się  wzmagać  i  następnie  mówi ‘natychmiast’ przyłoży On sierp!” (Marek 4:29) „Ponieważ nadszedł czas żniw! . . . Jesteśmy również świadkami Mat. 13:30 wzrost obojga się  kończy!”  Chwasty (fałszywy system) są teraz oddzielane do wiązania,  lecz pszenica (wybrani) jednoczą się do ostatecznych żniw! Ponieważ tuż za rogiem pojawi się prześladowanie, a Jezus zabierze wybranych!   Odnośnie  Ap.  17:1-5,  „uwydatni  się  jeszcze,  dotykając  nie  tylko  Rosję,  ale  także  USA!  Jej  ‘złoty  kielich’  bogactwa  zostanie  wkrótce  kontrolowany przez tę postać”. (Dan. 11:36-40 – Dan. 8:25) A po światowym kryzysie ponownie nastanie boom w wielkim wzroście, po którym  nastąpi apokaliptyczne osądzenie – Jesteśmy również świadkami Pisma o gromadzeniu srebra i złota, które będzie miało miejsce w ostatnich dniach! (Jakub 5:1-4) I będzie to trwać trochę dłużej, następnie powstanie nowy system ekonomiczny, a wszystkie waluty zostaną zamienione  na coś nowego, a później bezpośrednio w rządowy religijny i ekonomiczny znak! (Ap. 13:13-16)
     „Pogoda będzie mieszanką szaleństwa i zamieszania jeżeli chodzi o naturę!  Zimny i mroźny chłód zdominuje części naszej planety. Tak,  jak wcześniej przewidzieliśmy – głód, wulkany i susze w różnych miejscach wzmagające się na światową skalę! Z drugiej strony, olbrzymie  niszczące burze i powodzie nadciągną do wielu miejsc! Zobaczymy największe wiatry i  tornada, jakie świat doświadczył! W późniejszym 
momencie wieku, huragany i tajfuny będą niewyobrażalne dla niektórych do czasu, gdy się pojawią i je zobaczą!  Więcej zjawisk na niebie dotyczących światła będą widoczne! Jezus powiedział także, że będą znaki w naszym układzie słonecznym, ostrzegające ziemię przed nadchodzącym sądem.    „Gdy  baranek  przemieni  się  w  smoka  i  najwyraźniej  pod  koniec  Wielkiego  Ucisku,  Old  Glory  (flaga  USA)  zostanie  prawdopodobnie  zamieniona  lub  będzie  miała  nowy  symbol.  –  Również  Izraelska  Gwiazda  Flagi  Dawida  może  ulec  zmianie  podczas  rządów  fałszywego  mesjasza!”         
     „Odnowię ponownie wszystko moim wybranym, powiedział Pan!” Joel 2:23-25 wkrótce osiągnie to swoją pełnię!  – „Znak plagi, chorób  i  epidemii  rozciągnie  się  nad  ziemią  wraz  z  nową  przemocą!  Ziemia  w  olbrzymich  ilościach  pokryje  się  swoją  własną  krwią.  W późniejszym  okresie  wieku  Watykan  przejdzie  przez  potężne  zmiany.  Jego  przywódca  i  siedziba  zostaną  przeniesione  ze  względu  na  niebezpieczeństwo atomowej zagłady, a następnie Rzym i Watykan zostaną zniszczone przez ogień! .  .  .  Lecz przed tym powstanie nowy i  odmienny typ papieża”. Koniec cytatu. Jak można zauważyć, Brat Frisby objawił bardzo niebezpieczny czas dla tego świata.W tym miesiącu  mam ekscytującą  nową  książkę  Listów  Specjalnych pod nazwą  „World  Development  –  Prophecy”  –  Część  Dziewiąta  z 
niektórymi z najważniejszych listów specjalnych opublikowanych w formie książki. To naprawdę zwiększy waszą wiedzę o końcu czasu. Wydaję również nowe DVD pod tytułem „Revelation Proof”. (Zobacz ofertę poniżej) – Jako, że czas jest krótki, Bóg z pewnością pobłogosławi  swoich ludzi, którzy pomagają i czynią dary, by opublikować Jego ważną wiadomość. Niech was Pan obdarza i kieruje wami w nadchodzących  dniach. Wasz Brat w Chrystusie,Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja:         Nowe wydane DVD: “Revelation Proof”  “Prophecy: Inventive Age”    Również dostępne: “Prophetic Rush”                                     “Spiritual Mobilization – Zero Hour”                   ($20.00/szt. donacja)“Fear Not!”                                                   Postbus 71                              8050 AB Hattem
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