
Drogi Partnerze w Żniwach,

Trochę o zniszczeniach, jakie wirus spowodował w Stanach Zjednoczonych i na świecie, i  niektóre futurystyczne
proroctwa i znacznie poważniejszy globalny kryzys gospodarczy, który nadciąga, główna inflacja powodująca
wzrost cen; a także niedobory żywności, nadchodzące jak cień na całym świecie. - Wszystko to przyniesie nową
walutę, całkowicie cyfrową, wynurzy się w najbliższej przyszłości.  - Aby spojrzeć na to z perspektywy widzimy, jak
poważna była susza z szalejącymi pożarami w Kalifornii, których nigdy wcześniej nie widziano i dewastują ponad 1,4
miliona akrów i ewakuują tysiące ludzi oraz niszczą wiele domów na swej drodze. Mamy również wiele całkowitych
zmian  pogody,  a  także  wiele  trzęsień  ziemi  i  aktywności  wulkanów  nadchodzi.  -   Zobaczmy,  co  brat  Neal  Frisby
przepowiedział w przeszłości na temat przyszłości:

„Jakiś czas temu wygłosiłem tutaj kazanie zatytułowane„ Kto chce słuchać? - Świat jako całość nie będzie słuchał, tak
samo nie będzie wielu z letnich systemów, ale ci, którzy są powołani na wybranych, będą słuchać i oni robią to teraz,
zwłaszcza ci z mojej listy! -  Wszyscy moi partnerzy mówią mi,  jak bardzo są podekscytowani i  zachęceni dotycząc
namaszczonej literatury i tego, jak ona naprawdę podnosi ich na duchu i pomaga im w cudach; by budować wiarę i
ujawniać  to  co  nadchodzi!  ”  -  „Oprócz  niesienia  ludziom  zbawienia  i  wyzwolenia  dziś  najważniejszym
przesłaniem jest objawienie rychłego powrotu Pana Jezusa i bycie również gotowym! ”

 
„Biblia mówi, że nastanie czas opóźnienia pomiędzy wcześniejszym i późniejszym deszczem (Mat. 25:5) niewielkie

wahanie!  –  Lecz  ci,  którzy  prawdziwie  kochali  Jezusa,  w czasie  wołania  o  północy,  będą  nadal  czuwali!  –  Po  tym
wahaniu, wydarzenia będą działy się szybko!” – „Słowo Boże (Księga Apokalipsy) zamyka się tymi przyszłościowymi
zdaniami, które się mają teraz wypełnić! – Słowo kończą trzy krotną wiadomością, Zaiste, przyjdę szybo! Powtórzone
3 razy. (Ap. 22:7, 12, 20) kończąc się, z całą pewnością przyjdę szybko. Oznacza to na pewno!

„Jest  tyle  proroctw,  wskazujących  na  to  wydarzenie.  .  .  .  Rozważmy  kilka!”  –  „Dopiero  z  dzisiejszą  nowoczesną
technologią, może zostać wprowadzony na skalę światową, uniwersalny system monetarny! – System komputerowy
związany  z  międzynarodowym  znakiem  jest  już  na  ukończeniu  i  przewiduje  się  do  wykorzystania  w  najbliższej
przyszłości.  Pismo stwierdziło,  że tak będzie.  .  .  .  Człowiek już raz myślał,  że jest to niemożliwe, by oznaczyć i
kontrolować całą ziemię, lecz teraz wraz z nową technologią, można to łatwo dostrzec!”

„Teraz,  w  czasie  beztroski,  o  którym  jest  mowa  w  (Mat.  25:5-6),  w  czasie  wylania,  chwast  ‘fałszywe  religie’
(Mat.13:30) połączą się, by współpracować z rządem i kontrolować świat! – Odstępczy protestancki system połączy się
z  powrotem  w  Rzymsko-babilońskiej  religii,  jak  również  wszystkie  inne  fałszywe  religie,  w  tym  Islam,  Judaizm,
Hinduizm,  itd.”  –  Co to wszystko za sobą niesie?  –  Moim zdaniem; groźbę wojny nuklearnej,  światowy kryzys
żywieniowy i międzynarodowy kryzys finansowy, który przyniesie ‘rozjemce’(negocjatora),  który pojawi się
pozornie, mający odpowiedź na ludzkie kłopoty. –  A ten człowiek pojawi się we właściwym czasie! Pozornie
przekonując ich nieprawdziwymi znakami, a oni będą go wielbić jak boga! – 

To jest dokładnie to, co wydarzy się według Biblii! (Dan. 9:27 – Ap. Rozdz. 13) – „Te proroctwa są bliżej wypełnienia
się, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę!” „Listy prorocze oraz Pisma objawiają nam, że nadejdą trzęsienia
ziemi, wojny, głód, zaraza, rewolucje i światowy niepokój … Wzrost wiedzy i wynalazków. To także mówi, że pojawi się
wielu szyderców odnośnie przyjścia Jezusa. (II Piotr 3:3) – Lecz Jezus i tak przyjdzie po swoich wybranych! (I Tes. 4:16-
17) –  „Więc również wy, kiedy ujrzycie wszystkie te rzeczy, wiedzcie, że jest blisko, nawet w drzwiach!” Mat.
24:33 – „Bądź cierpliwy, ugruntuj swe serce, bo przyjście Jezusa już się zbliża!” (Jakub 5:8) Koniec cytatu. (Uwaga
edytora. Więcej o nowym systemie, który przyniesie antychrysta.)

W tym miesiącu wydam książkę zatytułowaną „The Ruby of God’s  Wisdom”, a także DVD, „The AntiChrist”. - Na pewno
żyjemy w ostatnich wydarzeniach tego wieku. Prorocze znaki ostrzegają nas, że musimy pospieszyć się i działając szybko, bo
tylko to, co robimy dla Chrystusa, będzie trwało! Łukasza 10:2, Jezus powiedział: „Żniwa wprawdzie wielkie, ale robotników
mało”. Kiedy zjednoczymy się razem, zakończymy Jego dzieło żniwa! Twoja pomoc dla tej ważnej wiadomości jest głęboko
doceniana. Będę wspominał cię w modlitwie.

                                          Twój Brat w Chrystusie,  Gerald Frisby
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