
Drogi Partnerze w Żniwach,

Pogoda z pewnością jest druzgocąca. Jak wspomnieliśmy w naszych poprzednich listach, wir polarny pokazał, że jego siła nadal
trwała zarówno w marcu.

We wrześniu wspomniałem o nadchodzących elementach niespodziewanych wydarzeń pogodowych, trzęsienia ziemi i aktywność
wulkaniczna rosną. W tym momencie potężny „cyklon bombowy” zatrzasnął środkowymi Stanami Zjednoczonymi z wiatrami
niczym huragany i zamieciami, po których nastąpiły gigantyczne powodzie. Topniejący lód i śnieg w zalewanych rzekach i
strumieniach spowodował wiele zniszczeń na ziemiach uprawnych, pożerając wszystko.  Oczekuje się kłopotliwego sezonu. - W
innych krajach: Tropical Cyclone Idai, prawdziwa katastrofa humanitarna o dużych rozmiarach, najgorsza od 20 lat, mogła zabić
ponad 1000 ludzi, zdewastować 3 kraje, dotykając 1,5 miliona osób. Byłby to najbardziej śmiercionośny tropikalny cyklon, jaki
odnotowano w południowej Afryce. -  Świat jest  w kompletnym chaosie.  Zamieszki  i  bunt są niemal w każdym narodzie.
Zamieszki we Francji i Wenezueli z ogromnymi niepokojami społecznymi. - Masowe zabójstwa w nieoczekiwanych miejscach, np.
W Nowej Zelandii, Holandii itp. - Jakby to  nie było wystarczająco złe, oś ziemi szybko się zmienia. (Przeczytaj Iz. 24: 1) Zauważa
się, że czas skraca się zarówno dla wschodu i zachodu księżyca, jak również dla ziemi. Przeczytaj wszystko z  Iza. rozdział 24,
aby znaleźć  zbliżającą się godzinę i  moment,  w którym teraz żyjemy.   Pozwól,  że przedstawimy to  w kontekście  wraz  z
poniższym cytatem z pism brata Neala Frisby.

ZMIANY NA ŚWIECIE - Jak widzimy, wciąż jesteśmy w cyklu zmian i jeszcze więcej nadchodzi. Dramatyczne ruchy przez
lata. Jak było powiedziane w  jednym małym artykule: „cały świat jest w ruchu, zmieniając globalne granice i limity, prezentując
stres i kryzys.” Brzmiało to jak to, co w pismach. Część tego widzieliśmy i jeszcze więcej nadchodzi. To oznacza poważne zmiany
dla krajów, rządów, dużych firm, bankowości,  dużych korporacji,  przemysłu, ubezpieczeń, firm sektora medycznego i  szpitali;
wszyscy są pod presją. Fundamenty wszystkich powyżej wymienionych są łatwo wstrząsane, a nawet tylko mały wstrząs może
spowodować rozpad całej struktury. Skandale nadal są ujawniane itd.

KONTYNUACJA - Kontynuowane są poważne zmiany na ziemi, dziwne warunki pogodowe, wypadki spowodowane przez
człowieka związane z chemikaliami, płynami, olejami, komputerami i elektroniką; i po pozytywnej stronie innowacyjne odkrycia i
nowe wynalazki w tych obszarach. (Cytujemy) Ogólnie rzecz biorąc, stare prawo, władza, struktura i marzenia są rozbite. To co
otwiera drogę do narodzin nowego prawa i porządku, struktury, marzeń i pomysłów. Jak zawsze nagłe załamanie może prowadzić
do chaosu, zanim zaczną się nowe początki. Mówili czy to przełomy czy załamania, jedna rzecz jest pewna, że świat znajduje się na
rozdrożu XXI wieku. A nowy porządek świata (na dobre lub złe) pojawia się.  Nasza odpowiedź na to brzmi tak, na początku
będzie to dobrze wyglądać dla ludzi, ale w ostatecznym rozrachunku będzie najgorszą rzeczą, która kiedykolwiek pojawi się
na tej planecie. Gdy osiągnie swoją pełnię, Ap. 17 spełnia się. I jego ostatnia wielka zmiana będzie Ap.  rozdz. 13. Za kilka lat
wszystko pójdzie w ogień i siarkę. (Ap. 18: 8-10)  Pisma powiedziały o tym wszystkim wiele lat wcześniej, a teraz zbliża się to
szybko. Zmierzamy do powodzi różnych zdarzeń. Przed tym światem pojawia się złowieszcza godzina. Naukowcy twierdzą, że
nasze zegary nieco się zmieniają. Zmierzamy w kierunku globalnego wstrząsu osi. Tak więc, zanim ten wiek się skończy, nastąpi
doniosłe działanie dotykające naturę i populację.

PÓŹNIEJSZE CZASY – Nadchodzi dużo więcej na świat niż trzęsienia ziemi w Kalifornii! A potem niesamowita oś rozbija
ziemię! Ap. 16:18: „I były głosy i gromy, i błyskawice; i było wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd ludzie byli na
ziemi, tak potężne trzęsienie ziemi!” Werset 19, „a miasta narodów upadły.” Uwaga: Wiele rodzajów plag uderzy w tę planetę.
Radujcie się! Znak, że wybrani wkrótce wyruszą! – CZAS PRZEMIJA - Jedno jest pewne, jesteśmy zdecydowanie na rozdrożu.
Chrześcijanie są w dolinie (momencie) decyzji i będą musieli mieć odważą postawę lub pozostać w tyle. Wszystkie rodzaje czarów i
oszustwa  pojawią  się  jako  anioł  światła,  aby  ich  oszukać.  Jezus  powiedział:  czuwajcie  i  módlcie  się,  abyście  uciekli  od
wszystkich  tych  rzeczy  i  stanęli  przed  Nim. Zbliżamy  się  do  godziny  zmierzchu  wszystkich  tych  wydarzeń.  Trzeba  być
przygotowanym. Ci na piasku zostaną wciągnięci, a ci na skale (Słowo) ostaną się. Usłyszą wołanie o północy i znikną. To jest
nasza godzina, by świadczyć i rozpocząć żniwo dusz. Możesz praktycznie zobaczyć Jezusa, Pana żniw, czekającego na końcowych
pracowników! Bądź również i ty gotowy! - Koniec cytatu.

W tym miesiącu oferujemy książkę pod tytułem „Prophecy Part 1 – Coming World Events”  oraz DVD „Faith is the
Answer.” Chcę osobiście podziękować za wsparcie. Naprawdę żyjemy w czasie żniw, najważniejszym czasie w historii.
Twoja pomoc w tej godzinie jest ważniejsza niż kiedykolwiek, aby świadczyć i ratować dusze. Pan będzie błogosławił i
podtrzymywał cię, gdy pracujemy razem. Będę się modlił za ciebie.  

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                    Nowe DVD: “Faith Is the Answer”                                   
“The Eternal – Part 1”                                                                  Również dostępne: “Amazing Evidence”                            Postbus 71

“Compassion – Eternal – Part 2”                                                   ($20.00 donacja)                                        8050 AB Hattem 

“Holy Spirit Overcoming Temptation”                        www.NealFr isby.p l                                              Tel: +31644752537
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