
Drogi Partnerze w Żniwach,

Zanim ponownie przejdę do serii Tajemnicy Babilonu, przeszukałem bibliotekę i znalazłem ten wspaniały list, który
od bardzo dawna nie był opublikowany. Wiem, że uznasz to za bardzo interesujące. A teraz ten wspaniały list brata
Neala Frisby:

„W tym liście zajmiemy się proroctwami i  dziwnymi wydarzeniami!  W Hiob 7:1 Czy nie jest wyznaczony czas
człowiekowi na ziemi? Tak, a jego czas się kończy! ” Dn. 12:4, „Bóg powiedział Danielowi, żeby zapieczętował księgę
(tajemnice) aż do końca wieku,  zostaną one ujawnione w pewnym okresie!  Nawet do końca czasu wielu będzie
biegać tam i  z  powrotem (to znaczy  samochody i  samoloty naddźwiękowe itp.),  następnie on stwierdza iż
wiedza zostanie zwiększona! To obejmuje postęp nauki. Więcej wydarzyło się w ciągu ostatnich 90lat w wynalazkach
i nauce, niż miało to miejsce przez tysiące lat! ” Job 11:6-8 pokazuje, że człowiek nie może poznać całej mądrości
Boga. Przez całą historię ignoranci próbowali obalić Biblię, ale nie ma żadnego dowodu, że im się to udało! Wręcz
przeciwnie, uczciwi ludzie w nauce nigdy nie byli w stanie obalić Pisma! Z drugiej strony  prawdziwa Nauka absolutnie
dowiodła iż Biblia jest dokładna! Inni próbując zdyskredytować lub obalić Pismo Święte, nawrócili się i udowodnili to
absolutnie poprawnym! Ale inni nawet w obliczu faktów idą swoją drogą! Prz. 14:12, „Jest droga, co komuś wydaje
się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby ”.

„Na  całym  świecie  codziennie  pojawia  się  wiele  ważnych  proroctw!  Lecz  co  z  dziwnymi   pojawiającymi  się
incydentami? Co te tajemnicze dziwne fakty ujawniają? Czy ujawniają one, że powrót Jezusa jest bliski? Tak! - Biblia
przepowiedziała, że na ziemi i w niebie będą miały miejsce dziwne i  niesamowite wydarzenia. - Także w Rz. 8:22-23
ujawniło, że całe stworzenie i natura będą w bólach rodzenia, gdy „Synowie Boży Capstone” pojawią się! (Wers
19) - Przeznaczeni (Wers 29). ”

„Również na biegunach północnym i południowym dzieją się dziwne znaki, na których omówienie nie mamy teraz
czasu.  -  Ludzie również twierdzą,  że znaleźli  arkę Noego zgodnie z dokładnym biblijnym opisem miejsca na Górze
Ararat. To może być prawdziwe; poczekamy na więcej dowodów! ”  (Uwaga wydawcy: Zabrano część najnowszego
wyposażenia naukowego do obejrzenia i elektronicznie przeskanowano strukturę, i wskazuje, że istnieją trzy
poziomy, podobnie jak Biblia opisuje Arkę! Więcej o tym później.) - Również naukowcy badali Wielką Piramidę w
Egipcie.  Niektórzy są  całkowicie  onieśmieleni  zdumiewającą  wiedzą  tego  o  niebiosach,  ziemi  i  matematyce!  Wielu
twierdzi,  że  zostało  to  zbudowane  przez  boskie  objawienie!  Niektórzy  zastanawiają  się,  dlaczego  Capstone  został
opuszczony! „Ponieważ Jezus był odrzuconym kamieniem!” Reszta tajemnicy znajduje się w Stanach Zjednoczonych,
gdzie Świątynia  Capstone została zbudowana jako ważny znak.  Nawet  rząd Stanów Zjednoczonych bez  ich wiedzy
świadczy o tym na całym świecie! (Zobacz tył banknotu dolara na oko Capstone.)

Również  część  wybrzeża  Kalifornii  pęka  pod  spodem,  a  część  zsuwa  się  w  kierunku  morza!  Pan  przygotuje
ostrzeżenie dla niektórych z nich,  aby uciec na czas! (Uwaga wydawcy:  Amerykańska Agencja Służb Geologicznych
mówi:  „Złowieszczy  łańcuch  geologicznych  bomb  zegarowych  tyka  na  zachodnim  wybrzeżu  Ameryki”).  Czas  jest
naprawdę coraz krótszy! - „Kolejnym dziwnym wydarzeniem jest to, że w dolinie i górach Izraela sępy rozmnażają się
dwa razy szybciej niż zwykle! Już samo to pokazuje, że czas się skraca i przygotowują się do Armagedonu i na wielką
wieczerzę Bożą!  Ap. 19:17-21 zdecydowanie o tym mówi. Ezech. 39:17-20.  -  Ze znakiem o wielkich trzęsieniach
ziemi, głodzie i suszach na ziemi, a także wielu innych dziwnych wydarzeniach, na których drukowanie nie ma miejsca.
Jezus  ostrzega  nas,  abyśmy  się  przygotowali!  „Kiedy  działasz  i  modlisz  się,  niesamowite  rzeczy  będą  możliwe  w
nadchodzących dniach! Jezus daje nam WSZELKĄ władzę nad wrogiem! (Łk 10:18-19) Wielki jest nasz Pan i wielkiej
mocy: Jego zrozumienie jest nieskończone! (Ps. 147:5). A gdy Mu ufasz, On spełni pragnienie twego serca, On sam tak
powiedział  (Ps.  37:4-5)  ”. -  Również  niech  to  Pismo  stale  będzie  w naszych  umysłach:  „Co  mówię  wam mówię
wszystkim: czuwajcie! Marek 13:37 ”. - „Jezus cudownie przepowiedział nam to wszystko. Wspaniale! Wychwalaj go!"

W  tym  miesiącu  zamierzam  zaoferować  specjalne  pismo  zatytułowane  „Tajemnica  ciągłego  zwycięstwa!” i  DVD,
„Prorocze Wizje”. - W tym miesiącu jeśli nadal będziesz wspierać posługę brata Frisby będę modlić się specjalną modlitwą od
Pana, aby prowadził cię i błogosławił ci w tych trudnych czasach.

                                                                                             Twój Brat w Chrystusie,  
                                                                                              Gerald Frisby
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