
Drogi Partnerze w Żniwach,
Z powodu dramatycznych wydarzeń światowej pandemii korona wirus doprowadziło to świat do największego kryzysu

wszech czasów.  Cały świat  jest obecnie całkowicie zamknięty.  Kryzys finansowy spowoduje najbardziej  ogólnoświatową
inflację i depresję wszech czasów. Zmiana walut światowych wkrótce zacznie obowiązywać. Wszystkie waluty papierowe
zostaną uznane za bezwartościowe, a koniecznym zabezpieczeniem będzie powrót do środków trwałych; złoto, srebro itp.
Teraz doprowadzi nas to do największej tajemnicy wszech czasów - kim i gdzie jest Tajemnica Babilonu?  A teraz
wracam do serii o Tajemniczym Babilonie, jednej z najbardziej niezrozumianych tajemnic Biblii. Teraz zaczynamy od tego, o
czym mówił brat Neal Frisby w poprzednich pismach:

„Zmiany i wydarzenia, których wypełnienie dziś widzimy, zostały przepowiedziane w Pismach  lata wcześniej; i zgodnie z
proroctwem zmierzamy w stronę bardziej dramatycznych i niebezpiecznych czasów niż kiedykolwiek wcześniej! ” - Również
Pisma  w II  Piotra  1:19 ujawniają,  że  będziemy mieli  bardziej  pewne  słowo  proroctwa;  w którym kościół  zrobi  dobrze
zwracając na nie uwagę.  Wkrótce wkroczymy w nowe początki, kiedy stary porządek społeczny przemija! Z jednej
strony świat zapadnie w sen i złudzenie, a z drugiej strony wyleje  On Swojego ducha i objawienie na tych z otwartym
sercem!

„Świat wkracza w zmierzch przeznaczenia!  Ręka Opatrzności  mocno trzyma wodze i  Jezus doprowadzi to do
właściwego zakończenia  we właściwej  godzinie! ”  -  Nadchodzący czas  będzie  niezwykle  ważny dotyczący  wydarzeń
światowych i w rzeczy samej bardzo interesujący! Zobaczymy fascynujące i czarujące wydarzenia. Stare fale zanikają, zbliżają
się nowe fale zmian i wyrafinowania! - Również do zobaczenia proroctwa dotyczące Rosji, Środkowego Wschodu, Watykanu,
Arabów, Żydów - Japonii i Chin, struktura społeczna Stanów Zjednoczonych oraz Południowa i Środkowa Ameryka, Europa
Zachodnia.  Jeśli  chodzi  o te  tematy,  ogromne zmiany niespotykane w historii  są już w drodze!  -  To nawet teraz na nas
nadchodzi! - „Nigdy wcześniej nie było przed nami takiego czasu, w który wkroczymy teraz! Posłuchaj mnie bardzo
uważnie. Jeśli chodzi o proroctwa, przewidziałem przeznaczenie i upadek Stanów Zjednoczonych które znamy!” -
Przed nami zupełnie nowy świat. - Napiszemy teraz jedną część tego! - "Widziałem Stany Zjednoczone pasujące do światowej
układanki, do której nie należy; ale zgodnie z przepowiednią to jest co się wydarzy! - Pamiętaj, że wraz z końcem wieku
świadectwem Jezusa jest duch proroctwa nad Jego sługami! On jest Jasną i Poranną Gwiazdą spełnienia!”

W czasie,  o którym mówiliśmy powyżej,  będą kontynuowane wojny,  plagi,  choroby,  trzęsienia ziemi,  głód,  terroryzm,
warunki  ekonomiczne,  narkotyki,  nowe  wymiary  okultyzmu,  światowe  kościoły  wprowadzają  nowy  porządek  i  czary,
wyprzedaż mocy i  Słowa Bożego!  -  Będzie to odbijać  się  od Watykanu,  aż do systemów Zielonoświątkowych! Nagle na
naszych oczach wyraźnie rozwija się tajemnica Wielki Babilon, Matka Nierządnic i Obrzydliwości ziemi! Objawienia
Rozdz. 17! ” - „Kościoły będą w złudzeniu i odurzeni mocą i doktryną Babilonu!  Mieszanka wszystkich rodzajów
wiar; wreszcie bożki (idole) wraz z pogaństwem!  ” Nic dziwnego, że świat wkracza w bardziej grzeszny i niegodziwy
wiek! Już teraz możemy zobaczyć  letniość wśród kościołów! - „Znany teraz tylko jako Książę Zjawa, ale on powstanie w
rzeczywistości  i  poprowadzi  ich  do  wyznaczonego  losu!  Gdyż  proroctwo  ogłosiło,  iż  stanie  się  to  w  środku
społecznego biada! ”

„Nadchodzące kryzysy będą tak intensywne, że dyktatura będzie jedynym możliwym rodzajem rządu!  Widzimy
teraz  wiele  krajów  handlujących  złotem!  Przygotowują  się  do  komercyjnego  Babilonu  –  Obj.  18:12  i  religijnego
Babilonu, Obj. 17: 4! - W końcu waluty jakie znamy na Ziemi staną się bezwartościowe! Dopuszczalne będą tylko
pieniądze  antychrysta  prowadzące  do  znaku!” -  „Najwyraźniej  ten  dziwny  dyktator  wzrośnie  przez  super  inflację  i
nadchodzącą  depresję,  dając  mu  absolutną  kontrolę!  Zbliżamy  się  do  Wielkiego  Ucisku!”  Wszystkie  prorocze  znaki
wskazują, że nastąpi ten czas chaosu i kłopotów. Koniec cytatu. - W przyszłym miesiącu w nadchodzącej serii opiszemy
tworzenie i umieszczanie wspaniałej Statuy Wolności i jak to się stało - bardzo pouczające! 

W liście z zeszłego miesiąca mieliśmy bardzo szczególne przesłanie budujące wiarę. Iz. 41:10, „Nie bój się; bo Ja jestem
z tobą, bom Ja Pan, Bóg twój! ” Marek 5:36: „Nie bój się, tylko wierz!”

W  tym  miesiącu  wydaję  nową  wspaniałą  książkę  zatytułowaną  „The  Perfect  Hiding  Place” -  cudowne  przesłanie  które
podniesie cię  w tych trudnych czasach.  -  Również  DVD „Prophetic  Times”.  -  Twoja  pomoc naprawdę będzie  doceniona w tym
miesiącu, by kontynuować tę ważną serię. - Niech spłyną na Ciebie Jego najbogatsze błogosławieństwa. Będę pamiętać o tobie w
modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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