
Drogi Partnerze w Żniwach,

Wrzesień był ekstremalnym miesiącem, jeżeli chodzi o pogodę. Huragan Florence w Północnej i Południowej
Karolinie, ponadto spadło ponad 40 cali (100 cm) deszczu i zatopiło stany. W tym samym czasie tego wydarzenia,
Filipiny miały katastrofalny tajfun, zabijający wielu ludzi i czyniący przerażające szkody. Jeżeli to za mało, Chiny
doświadczyły  potężnego  tajfunu  zabijającego  rzeszę  ludzi.  Cytując  z  proroczych  pism  Neala  Frisby:  „Poza
mieszanką  pogody,  nadejdzie  na  ziemię  wielka  susza.  Możesz  przygotować  się  na  więcej  potężnych
przewrotów  w  pogodzie  i  czterech  żywiołach.  Jeżeli  zauważysz,  Pan  ostrzega  swoje  dzieci,  by  były
przygotowane – niezłomne! Nastaną tak potężne zmiany i przewroty, że będziesz myślał, że jesteś na innej
planecie! Dla niektórych to może wydawać się nieprawdopodobne, lecz tak będzie,  powiedział  Pan. Oni
pomyślą,  że obudzili  się  w koszmarze.  –  Gorzej!” Na  monitorze  trzęsień  ziemi  mieliśmy wiele  trzęsień  w
zakresie wielkości od 6 do 7.9 – Pierścień ognia wstrząsa ziemią! –  „Wielkie wybuchy dzieją się pod wodą i
głęboko w ziemi. Niesamowite czasy! Wkraczamy w początek smutków.”

Pewnego razu Brat Frisby napisał: „Niektórzy nigdy nie śniliby o tym, co zobaczą w kolejnych kilku latach.
Możemy  spojrzeć  w  przeszłość  i  ostatecznie  zobaczyć  co  dał  nam  Bóg.  To  dokładnie  poprze  to,  co  On
przepowiedział! Teraz zmierzamy ku nie tylko wielkim zmianom, ale również potężnym wydarzeniom. Oni nigdy
nie zrealizują się, póki to nie uderzy! Boski cel jest zachowany niezmiennie! On jest bardzo blisko tych, których
kocha.”  Prorocze Ostrzeżenia – „Olbrzymie pożary nadchodzące na Kalifornię wraz z przypalającymi gorącem
wiatrami.  Te pożary  są  Bożym sposobem na  ostrzeżenie  przed  wielkimi  trzęsieniami,  które  nadchodzą.
Każdego  roku  pod  ziemią  Kalifornia  cal  po  calu  zsuwa  się  blisko  morza.  Wkrótce  katastrofalne  i
gigantyczne trzęsienia zatrząsną nią w podstawach i zsuną do morza! – Uważaj, wszystkie te grzeszne miasta
całego świata wkrótce będą w rękach sądu Bożego! Tak, jak przewidziano, On wstrząsa planetami i wstrząśnie
potężnie ziemią!” – Również później bieguny północny i południowy doświadczą ogromnej zmiany. My wiemy, że
Biblia mówi w jednym z późniejszych wydarzeń w przyszłości, że „słońce będzie zachodzić w południe.
Amos 8:9,” i wydarzy się to w tym dniu, powiedział Pan Bóg, spowoduję, że słońce zajdzie w południe i
zaciemnię ziemię w jasny dzień.”

Biblia stwierdza, że nigdy nie było czasu takiego, jak ten. II Tym. 4:3 & 4, „ Przyjdzie bowiem chwila, kiedy
zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie
mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.”
„Z tego co widzimy, że dzieje się w społeczeństwie dzisiaj, wszystkie te znaki wskazują na wkrótce nadchodzący
Wielki  Ucisk.  Bóg ma wiele  ostrzeżeń przed tym,  jak  sąd spadnie  na ziemię,  dając  czas  mężczyznom i
kobietom, by się nawracali. Brat Frisby pewnego razu napisał:  „Tak, jak mówią Pisma, ludzki  umysł jest
skierowany na chaotyczne wydarzenia, a także na zdarzenia, gdzie „w godzinie, o której nie myślisz”, On
złapie ich na nieczuwaniu. Zatem zdecydowanie widzisz, że jest to czas nocnego stróża! Świat jest w swoim
najgorszym stanie  od tysiąca lat.  Ziemia jeszcze nic nie  widziała! Z pewnością opiekuje  się  On swoimi
dziećmi w takim czasie!” – Przeczytaj Mat. 25:1-10. Pan powiedział mi, że to jest to, gdzie znajdujemy się właśnie
teraz: Werset 10, „A kiedy tamte poszły zakupić, nadszedł Oblubieniec; a te, które były gotowe przystąpiły z
nim do małżeństwa: i zamknięto drzwi.” Koniec cytatu. – To były cudowne proroctwa od Pana. Czas jest bardzo
krótki. Wszyscy powinni modlić się za swoich ukochanych, by przyciągnąć ich bliżej Pana. 

W tym miesiącu oferujemy książkę pod tytułem „Satan Assaults the Throne” oraz DVD „Sound Words”. –
Nasz reprezentant właśnie powrócił z długiego lata pełnego wielu udanych spotkań w Afryce i pojechał do państw i
terenów, do których wcześniej nie dotarliśmy. Niezliczeni ludzie byli poruszeni nauką Biblii, dystrybuując literaturę
Brata Frisby oraz książki do studiowania Biblii. Ludzie byli tacy wdzięczni. – Chciałbym podziękować Ci za całe
twoje lojalne wsparcie. Bycie wiernym posłudze przynosi jedne z największych błogosławieństw! Będę się za ciebie
modlił. Niech Boża mądrość będzie z tobą i będzie cię prowadzić. 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                                       Nowe DVD: “Sound Words”                                   
“The Spider’s Web” (Prophecy)                               Również dostępne: “God’s Love and Judgement”                              
“Prophetic Horror (Jehu)”                                                    ($20.00/szt. donacja)                                             Postbus 71
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