
Drogi Partnerze w Żniwach,

Świat  przekroczył  punkt bez braku powrotu.  Wszystkie  religie  i  polityczne frakcje  zgadzają się  na  nadchodzące
zmiany,  które  wkrótce  spadną  na  ludzi  tej  ziemi.  Najważniejsze  zmiany  w  które  nadejdą  to  śledzenie  wszystkich
jednostek w tym samym momencie, w którym się znajdują. Technologia jest przygotowana i jest już w użyciu, lecz
stanie to się prawem codzienności, dla każdego na tej ziemi. Wszystkie te nadchodzące prawa przygotowują nas
na nadchodzący system antychrysta. Obiecałem w zeszłym miesiącu, przynieść informacje na temat Tajemniczego
Babilonu i Statuy Wolności, kto to zrobił i jak to zrobił. Będę musiał to kontynuować w późniejszym terminie. - A teraz
wspaniała wiadomość z biblioteki Neala Frisby:

Kiedyś brat Neal Frisby napisał 5 Sekund do Chaosu: „Projektujmy przerażające możliwości. Oznaczałoby to, iż w
ciągu jednej sekundy, antychryst mógł zidentyfikować każdą osobę w Stanach Zjednoczonych i  świecie.  W kolejnej,
zidentyfikuje  wszystkich,  którzy  są  chrześcijanami.  W  3-ciej  określi  ulicę,  na  której  mieszkasz.  W  4-tej,  może
zidentyfikować liczbę członków w twojej  rodzinie.  W 5-tej  zaprogramuje  wszystkie  komputery,  aby śledziły Cię  w
dowolnym  miejscu  w  supermarketach,  domach  towarowych,  bankach,  by  wskazać,  że  zabroniono  ci  dokonywać
jakichkolwiek transakcji.  Uwaga: Antychryst za pomocą boga elektroniki w połączeniu z innymi wynalazkami
magnetycznymi będzie kontrolować populację! W rzeczywistości maszyny, które ludzie wymyślili,  będą w końcu
kontrolować ich w społeczeństwie iluzji!”

Kontynuacja proroctwa - „Jeden z kryzysów, przed którymi stoi nie tylko świat, ale także Stany Zjednoczone to
ogromne siły natury, które zniszczą wiele części naszej ziemi; śródlądowe, a w tym również miasta wzdłuż wybrzeży
morskich!  Plus  nagłe,  niszczycielskie  trzęsienia  ziemi.  (Łukasz  21:11)  Możemy  do  tego  dodać  kosmiczne  burze
przychodzące z Arktyki i silne wiatry przechodzące przez cztery krańce ziemi! Plus apokaliptyczne wiry powietrzne z
morza! To będzie obejmować fale pływowe. - Widzimy dzisiaj, że ludzkość stoi w obliczu skażenia i nadchodzących
wielu zaraz. (Uwaga: na temat pandemii wirusa korony, przeczytaj, co napisał w tym artykule brat Frisby) 

USA w proroctwie - „Czy nasz naród stopniowo staje się pod przekleństwem? Czy są grzechy i kryzysy w naszym
narodzie, które to ujawniają? Wydaje się, że koniunkcje (połączenie) planety przeszłości i nadchodzących i poprzednie
zaćmienia,  a  także  znaki  na  słońcu  i  księżycu,  wyrażają  tym  niezadowolenie  Boga  w  tym  narodzie  opatrzności!
Widocznie zgodnie z tym i proroczymi znakami, które nam mówią, cienie śmierci i nieszczęścia powoli przesuwają się
po USA! - Zauważ, kiedy naród konsumuje tyle samo alkoholu jak ten naród, wraz z tym idzie przekleństwo! A kiedy
naród używa tony kokainy i  heroiny z tak dużym uzależnieniem wśród młodzieży,  a także wiele form narkotyków,
przekleństwo zaczyna obejmować naród! A kiedy Biblia zostanie odrzucona przez humanistyczne rozumowanie i
tak też naucza w naszych szkołach, następuje osąd! - Proroctwa mówią nam, że to wszystko tak jest!  -  USA
wkrótce  wkroczą  w  ciemność  ekliptycznego  momentu,  kiedy  zmierza  w  kierunku  Wielkiego  Ucisku.  -  Boska  ręka
przeznaczenia  wciąż  spoczywa  na  tym  narodzie,  ale  jak  długo?  Jest  mało  czasu  do  pracy!  Wpływ  nadchodzących
wydarzeń poprowadzi ten naród w innym kierunku! - Jedno jest pewne niektóre rzeczy, o których mówiliśmy, spełniają
się, a inne się spełnią! (Jer. 8:7-9) - Pomimo trudnych czasów na świecie, dzieci Pana żyją w radości i ważnej godzinie!
Kończymy  prace  w  żniwne!  -  Słowa  kluczowe  to:  działaj,  czuwaj  i  módl  się!"  Koniec  cytatów.  To  była  wspaniała
wiadomość od brata Frisby z dokładnością czasu w którym żyjemy. 

W tym miesiącu wydaje nową cudowną książkę z dwoma kazaniami zatytułowaną „Jesus Infinite God / Daily Contact
Prevents Snares ”, a także DVD„ Faith Booster ”. - Dziękuję Ci za twoje wsparcie i datek oraz twoje modlitwy, gdyż są
niezbędne dla tej posługi. Widzimy wydarzenia wysokiej miary mające miejsce. Będę się codziennie za ciebie modlił.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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