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Drogi Partnerze w Żniwie,

14 marca pokazano nam wielki znak w niebiosach, koniunkcja Wenus i Jowisza. Był to spektakularny widok! Zmierzamy ku kolejnemu
wydarzeniu, które miało miejsce 100 lat temu, rocznica zatonięcia Titanica. Lecz najpierw przytoczmy trochę historii na ten temat. Początkowa
praca rozpoczęła się w marcu 1909. Podczas budowy Titanica, w 1910 roku pojawiła się Kometa Halleya. Zapoczątkowało to nowy wiek
przemysłowej potęgi. Titanic został ukończony i był uważany, za niezatapialny. W swoim dziewiczym rejsie 14 kwietnia 1912 o północy
uderzył w górę lodową. Oni świętowali nawet po tym, jak uderzył w lodowiec, bawili się i tańczyli, jak gdyby nic się nie stało. 2 godziny i 22
minuty później, 15 kwietnia 1912 Titanic zatonął. Teraz przyjrzyjmy się niektórym wydarzeniom od czasu Komety Halleya z 1910 roku. –
Nastała I Wojna Światowa, w latach 1914-1918. Krach na Giełdzie w 1929. II Wojna Światowa w 1939. Pierwsza bomba atomowa 16 lipca
1945. To początek ery nuklearnej. Izrael stał się narodem w 1948. Kolejne dwa wydarzenia: Wojna Koreańska i Wojna Wietnamska. Teraz
spójrzmy na inne wydarzenie, odnowienie Statuy Wolności, mającej 100 lat w 1986, a wtedy ponownie pojawiła się Kometa Halleya,
kiedy ludzie świętowali to wielkie wydarzenie. Potem przyszła pierwsza Wojna w Zatoce Perskiej w 1991. Po tym, 22 marca 1997 pojawia
się Hale-Bopp. Inna spektakularna kometa posiadająca trzy ogony, najbardziej nietypowe. Teraz kolejne wydarzenie wstrząsnęło światem: 11
września 2001 atak terrorystyczny na World Trade Center, niszczący wieże. Od tego wydarzenia pojawiła się druga Wojna w Zatoce
Perskiej przeciwko Irakowi, a później Afganistanowi, rozpoczętej w 2003 i nadal trwającej. Teraz wszystkie te wydarzenia prowadzą do 2008,
gdzie rozpoczął się wielki finansowy kryzys, jak również zaczął się technologiczny postęp. Obrazy 3-D, Google, Facebook, Twitter i Yahoo,
człowiek może komunikować się z kimkolwiek w świecie, zbliżając nas do jednej światowej sieci i systemu, antychrysta i Armagedonu. Co jest
przed nami? – Trwający kryzys finansowy, pogoda, która jest niesłychanie brutalna, trzęsienia ziemi i większa aktywność wulkaniczna, wielkie
braki ropy (oleju) mające wpływ na całą produkcję żywności. Jest tutaj bardzo wyjątkowy cytat z biblioteki Brata Neala Frisby. Nadszedł czas,
by zwrócić na to uwagę!
„Duch powiedział napisz to! Niebiański zegar Boży wybija północ! Boży proroczy zegar dla ziemi (Pisma) rozbrzmiewa godzinę
północy! – Boży proroczy kamień (zegar Piramidy) w swoich calowych liniach krzyżują się w godzinę północy. Te późniejsze czasy są
skupione jak światło reflektora na objawiających i wizjonerskich wydarzeniach, wszędzie wysyłając fale szoku po całej ziemi, ostrzegając nas,
że czas jest krótki!”
Pojawienie Jezusa jest teraz! – To jak wzywający komunikat! – „Przygotujcie drogę Panu, ponieważ ogień odrodzenia idzie przed Nim!
Gdy ziemia się zatrzęsie, święci pójdą do góry, by Go spotkać! On namaszcza Swoich wybranych światłem, gdy się zbliża!” – I jednak
zgasi On światło tym, którzy pozostaną na ziemi!
Początek końca pojawia się szybko! – „Zadmij w trąbę, daj alarm!” – To jest ta godzina, którą przepowiedzieli prorocy! A Król wkrótce
zostanie zobaczony! Ponieważ przychodzi ciemność, gdy odchodzi jasność!
Tak, jak zostało to powiedziane, zapieczętuj księgę Daniela przed końcem czasu. (Dan. 12:4) – Księga Daniela została otwarta i
ujawniona, drzwi wieku szybko się zamykają! – „Wszystkie jego proroctwa zostały wypełnione, nawet początek Przymierza”. – Wszystko to,
co zostało, to system antychrysta, bestii oraz ostateczna ohyda spustoszenia! – „Wiedza zdecydowanie zwiększyła się, a ludzie podróżują tam i
z powrotem w samochodach, samolotach, przestrzeni kosmicznej itd.” – Również elektroniczny geniusz rozumiejący tajemne rzeczy, jest tutaj
na ziemi i pojawi się w wyznaczonym czasie. A szkarłatny książę potwierdzi Przymierze. Jak rozkazujący głos, niech spadnie duchowy
deszcz! - „Wykrzycz zwycięstwo! Ponieważ za niedługo czasu już nie będzie!” – Wcześniejszy i późniejszy deszcz kończą swoje
przeznaczenie! (Jakub 5:7)
Możesz zobaczyć dowód i owoce! Te znaki wskazują na przyjście Pana Jezusa! Dlatego bądźcie cierpliwi bracia, ponieważ Jego powrót jest
bliski, zanim to pokolenie minie. – „To czas przebudzenia!” – To wydaje się przez znaki i sposób, w jaki Pan namaszcza, że wszystko to
wydarzy się, gdy przekroczymy 21 wiek! Amen!
Wkraczamy w początek nowego wieku! Zobaczysz fantastyczne i niesamowite cuda, zarówno w duchowym i materialistycznym wieku
wynalazków, technologii i społeczeństwie! Świat fantazji przychodzi, wykraczając poza czyjekolwiek wyobrażenie, za wyjątkiem tych, którzy
dostrzegają przyszłość przez ducha. – Żyjemy w ostatniej godzinie słów Jana, „świadectwem Jezusa jest duch proroctwa!” – Ta era
zaczyna się teraz, lecz głębsza i bardziej realistyczna jej część rozpocznie się od 2001. Cała ziemia przejdzie przez rewolucyjne złudzenie i
katastrofalną zmianę! – Wkrótce nadejdzie zmiana wielu światowych i religijnych przywódców, lub w tym momencie będą oni współpracować
z systemem bestii! To jest nasza godzina, nie przegap wspaniałych rzeczy, które Pan ma dla ciebie. Miej oczy szeroko otwarte!
Jest tu piękne zaproszenie, a nasz Pan wie, że tylko ci, których wybrał, będą słuchali tych słów! Duch Święty namaszcza mnie, by to dodać i
można to znaleźć w Ap. 22:16-17, Ja, Jezus, posłałem swojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Ja jestem odrośl
i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. A duch i oblubienica mówią, Przyjdź. I kto słyszy niech przyjdzie, niech powie,
Przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. I ponownie Jan ostrzega nas i mówi w
wersecie 20, Ten, który o tym zaświadcza, Z pewnością, przyjdę niebawem. – „Wszyscy bądźmy przebudzeni, czujni i ostrożni!” Koniec
cytatu. Można zobaczyć, że koniec szybko się zbliża tak, jak powiedziały o tym Pisma i w godzinie, o której nie myślisz, Mat. 24:44.
Tego miesiąca zamierzam opublikować List Specjalny zatytułowany „The Resurrection” oraz DVD pod nazwą „Time”. (Zobacz ofertę
poniżej) Wiem, że ci się spodobają. – Z powodu ograniczonego miejsca, ufam, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by pomóc opublikować
tę cudowną wiadomość. Niech wszystkie błogosławieństwa będą nad tobą i prowadzą cię w przyszłych dniach.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Turning of Time”
“Prophet in Eclipse”
“The Tare and the Real Wheat”
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Nowe wydane DVD: “Time”
Również dostępne: “Prophetic Sequence”
($20.00/szt. donacja)
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