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Drogi Partnerze w Żniwie,

Z pewnością było wiele wiadomości dotyczących zmian w ekonomicznym systemie bankowym. Właśnie niedawno Chiny, Japonia i
Europejski Bank Centralny, jak również Centralny Bank Stanów Zjednoczonych, wszystkie Cztery, rozpoczęły program
zwiększenia drukowania pieniędzy. Nigdy wcześniej nie było to zrobione! To nie wróży dobrze światowej walucie. Prawdziwie
inflacja pójdzie za tym. Dzieje się inne ważne wydarzenie. Wkraczając w niektóre z ostatecznych proroctw, Środkowy Wschód jest
naprawdę zaniepokojony. Ogromna ilość wojska jest teraz tworzona w Zatoce Perskiej, by zabezpieczyć szlaki żeglugowe ropy. Iran
zagroził zamknięciem szlaków żeglugowych. Może nastąpić konkretny konflikt militarny. To może przynieść nagłe porozumienie
pokojowe na Środkowym Wschodzie. Będziemy musieli napisać więcej o tym później. – Mam bardzo ważny list z archiwum Brata Frisby,
ponieważ zaprawdę te wydarzenia, o których on mówi, są znakomite i są u drzwi. A teraz cytat od Neala Frisby.
„W tym liście, rozważmy proroctwo dotyczące przyszłości miast i ludzkości. W wiadomościach mówi się dużo o tym, kiedy
będziemy mieli Wojnę Atomową. I jeżeli podpiszą Światowy Traktat Pokojowy, czy to zapobiegnie Wojnie Atomowej? Nie, w końcu będą
mieć jedną tak czy owak!” (Dan. 8:25) – „Jezus powiedział, że na końcu wieku ‘siły niebios’ zostaną wstrząśnięte! – Ap. 18:8-10, ukazuje
wojnę atomową”. „Tak, jak pamiętasz, wiele lat temu na naszych wcześniejszych Pismach pisaliśmy o nowych broniach, które będą
wynalezione, prowadząc do Wojny Atomowej. Ludzkość zmierza ku wojnie kosmicznej!” – „Pewnego razu Prezydent Reagan
zadeklarował, że obrona nuklearna powinna obejmować przestrzeń kosmiczną, jak również ziemskie systemy obrony!” Amos 9:2, ukazuje
działalność kosmiczną, tak samo, jak Abd. 1:4, „Choćbyś między gwiazdami założył swe gniazdo, stamtąd Ja strącę ciebie!”
„Cóż za powagę nadaje Biblia temu okropnemu zniszczeniu, o którym nawet naukowcy twierdzą, że będzie miało miejsce? Po
pierwsze, niektórzy naukowcy idą nawet tak daleko, by powiedzieć, że człowiek mógłby zostać unicestwiony z tego świata w 2 do 3
minut!” – „Obcokrajowy naukowiec ostrzegał: jest teraz możliwym, że odchylenie kilku przełączników i przyciśnięcie kilku guzików
może doprowadzić do całkowitego unicestwienia każdej żywej rzeczy na ziemi! Obecnie oszacowano, że bomba wodorowa, owinięta
kobaltem i zdetonowana w strategicznym położeniu, może zgładzić miliardy ludzi obecnie zamieszkujących tę planetę!” I to jest
dokładnie to, o czym Pisma mówiły człowiekowi przez niemal 2000 lat. Mat. 24:22, gdzie opisuje wszystkie te rzeczy mówiąc, „Gdyby
ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał: lecz z powodu wybranych, On to czyni!” – „Wiemy, że człowiek nigdy nie wynalazł
broni wojennej, której by nie użył; a więc wiemy, że w ostateczności użyje on swoich wynalazków!” – Amos 3:10 ujawnia ich zapasy
żywności, „Ponieważ nie umieją czynić dobrze, powiedział Pan, ci, którzy w swoich pałacach gromadzą nieprawość i ucisk!”
Przeczytaj Ezech. 38:13, 22.
Najważniejszą rzeczą na ten temat, na który wybrani chrześcijanie chcieliby wiedzieć i który jest bardzo ważny, jest to, czy uciekną oni
przed horrorem ostatecznego Wielkiego Ucisku i Wojny Atomowej! – Tak, zdecydowanie pobranie będzie przed tym! Jest wiele pism, lecz
tutaj jest jedno. Łukasz, 21:36, „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co
nastąpi!” – Kiedy nadejdzie Wojna Atomowa (Armagedon, itd.)? Pisma mówią, że będzie to po Pobraniu; one także opisują, że wydarzy
się to po wielu dużych trzęsieniach ziemi, i po przyjściu światowego głodu i braku żywności! – Ap. 6:5-8, „jedzie blady koń chemicznej i
Atomowej Wojny (śmierć)!” – Zach. 14:12, „podaje doskonały opis ostatniego atomowego i laserowego wynalazku człowieka!
Promienie śmierci każdego rodzaju kolorów roztapiające i zamieniające w parę wszystkie żywe istoty na swojej drodze!” „Pierwsi
naukowcy, którzy widzieli wybuch atomowy, powiedzieli, iż myśleli oni, że znajdowali się u bramy piekła! Inny (naukowiec) odnotował
w 1945, że jest to początek końca! I te bronie były niewielkie w porównaniu z arsenałem olbrzymiej broni, którą mamy dzisiaj!”
Również starożytny prognosta powiedział kilkaset lat temu, że po pewnych wielkich trzęsieniach następujących po Komecie Halleya i
po światowym głodzie, nadejdzie to światowe zniszczenie. Cytat: „Powiedział on, że po katastrofach, o których właśnie wspomnieliśmy,
nadejdzie wojna gorsza niż wszystkie wojny razem wzięte! Zostaną użyte ogniste maszyny i broń, a strzały (pociski) zostaną posłane, by
niszczyć! Powiedział on, że człowiek odkryje ‘ukryty ogień’ i przez użycie przeciwieństwa pozytywnego promienia, człowiek zniszczy
wszystko! – Ogień w złotej kuli z niebios dla większej zagłady ziemi!” (Wiemy, że jest to jak atom) – Joel 2:3. „Powiedział on, że na
mapie na 45 stopniach w nowym mieście ogrodzie gór żelaznych (wieżowce) uderzy ogień i wybuchnie; nie zostanie ani jeden
mieszkaniec. Na 45 stopniach mówią, że znajduje się Nowy Jork! Koniec cytatu.
Ten list wskazuje na prawdziwie katastroficzne wydarzenia, które nadchodzą. Naprawdę, nasz czas by świadczyć jest teraz. Jednym z
najbardziej ważnych projektów by opublikować posługę Brata Frisby nadchodzi. Zamierzamy zwiększyć stronę internetową wielką
ilością najważniejszych wiadomości Brata Frisby i chciałbym, byście czynili wszystko, co w waszej mocy, ponieważ jest to bardzo
kosztowny projekt. – Tego miesiąca publikuję List Specjalny zatytułowany „Who Goes Through the Tribulation?” Również DVD
„Supernatural Escape” (Zobacz ofertę poniżej). Jezus obdarzy i pobłogosławi cię za wszystko co robisz dla tej najcenniejszej wiadomości.
Niech Jego najbogatsze błogosławieństwa będą z wami i waszymi rodzinami.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Perilous Times”
“The Solid Word”
“After Translation – Prophecy”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “Supernatural Escape”
Również dostępne: “Faith Booster”
($20.00/szt. donacja)
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