
Drogi Partnerze w Żniwach,
Świat jest pogrążony w chaosie i zamieszaniu, ale porozmawiajmy o inflacji i problemach, które dręczą świat. W tej chwili

zbliża się do nas kryzys energetyczny. Brak wody i  możliwość wzrostu upraw, także nieokreślona pogoda jest na czele wielu
problemów.  Najwyraźniej  zbliżamy  się  do Ap.  6:5,6 Jeździec  na  czarnym  koniu).  Szybko  zbliżamy  się  do  Ucisku,  który
poprowadzi nas do ostatecznej wojny – Armagedon. — A teraz cytat od Neala Frisby.

„Przyjrzymy się proroczym wydarzeniom i nagłemu zamknięciu wieku, jak przepowiedział Jezus”. "W godzinie o której nie
myślisz! – „Zróbmy krótką przerwę na każde wydarzenie”. – Znak zarazy,  Mat. 24:7, A tam będą głody i zarazy! Nigdy w
historii nie widzieliśmy tylu rodzajów trucizn w naszych wodach i na całym świecie!” – „Kiedyś w historii zaraza osiągnęła
ogólnoświatowy  zasięg,  to  była…„Czarna  Śmierć”,  mająca  miejsce  około  1348  roku.  Szacuje  się,  że  zginęło  ok.  35%
mieszkańców świata! Słowa Jezusa były przekonujące! ….jeszcze więcej się wydarzy. A teraz unosi się straszne widmo wojna
bakteriologiczna z diabolicznymi zarazkami jako broń wojenna! Najwyraźniej część z tego będzie powiązana z plagami Ap. 8, 9
i 16. Tak więc słowa Jezusa są prawdziwe, iż będą zarazy. Świat pokryty jest wszelkiego rodzaju zarazkami i truciznami. Wiele
Pism potwierdza to przy końcu wieku. Dawid miał wizję tego. (Ps. 91:6-7) Obejmuje to również promieniowanie. (Zach. 5:3-4).
W połączeniu z tym, głód podniesie swoją brzydką głowę, gdy wiek się skończy!”

Żyjemy w ryzykownej i niebezpiecznej godzinie, ciemne cienie zagłady gromadzą się jak nigdy dotąd! Nasz świat pędzi ku
zniszczeniu szybciej,  niż  większość to sobie wyobraża!”  –  „Przed zamknięciem księgi Apokalipsy, Chrystus powiedział
kilkakrotnie:  „Oto  przyjdę szybko”  (Ap 22:12) …..  objawiając,  iż  te  wydarzenia  nastąpią nagle  i  bez uprzedzenia;
zaskoczą świat! Prorok Daniel napisał pod sam koniec epoki, w której ludzie pędzą tam i z powrotem i otrzymywali
niesamowitą wiedzę!" (Dan. 12:4) – Dan. 9:26, „On powiedział, że tego koniec nastąpi z potopem!  – czyli wszystko naraz
różne proroctwa mają miejsce w tym samym czasie, co oznacza, że normalne rzeczy będą w tym czasie nienormalne i wszystko
się przyspieszy! – Ujawnia to koniec wieku, zamknie się nawałem finansowym, nauki i  polityki  zmiany, które przytłoczą i
dosłownie  wstrząsną ziemią,  przygotowując  się  na antychrysta!”  –  Narody stoją  w obliczu bankructwa i  szukają  gwiazdy
przewodniej, która wyciągnie ich z kłopotów (Ap. rozdz. 13)

„Nasza planeta Ziemia jest w stanie buntu, a ta pozycja zmieni się w większym zakresie na całym świecie pod koniec wieku.
Cywilizacja jest na kursie kolizyjnym z przeznaczeniem i nawet różni naukowcy twierdzą, że może się zawalić. Przestępstwo
jest poza kontrolą i moralności wpadły w szał!” – „Tak, świat zmierza ku kłopotom niespotykanym w historii!  I my wybrani
musimy przygotować się na przyszłość! Społeczeństwo wkrótce nie uniknie sądu Bożego!  Również niektóre postacie
polityczne i  religijne uważają,  że świat przejdzie przez całkowity chaos lub zniszczenie i  powinien ujawnić pojawienie się
antychrysta, oznakowanie ziemi, gdy świat zmierza ku katastrofie starcie w Armagedonie”. Od redakcji: Brat Frisby napisał
następny artykuł, który był przewidziany w 1967. (Patrz ostatni akapit Zw. 7, część 1) (doskonałe wypełnienie!)  „To
tylko jeden mały aspekt na co wskazuje humanizm! – I jest kojarzony z religijnym humanizmem i Kościołem Laodycei!” (Ap.
3:14-17 i Ap. rozdz. 13) . . . (a) „Humanizm zaprzecza boskości Pana Jezusa Chrystusa! (b) Zaprzecza Biblii i istnieniu duszy! (c)
Odrzuca zbawienie, niebo i piekło! (d) Uważa, że nie ma dobra,  nie ma zła! (e) Wartości moralne są samo określone i możesz
robić, co chcesz! (f) Chce usunięcia charakterystycznych ról męskich i żeńskich! (g) Promowanie wszystkich grzechów Sodomy
i wiele więcej!” . . . (1) „Wierzy w wolność seksualną bez względu na wiek!” (2) „Wierzy w aborcję!” (3) „Również w eutanazję i
samobójstwo!" (4) „Wierzy w równy podział bogactwa w celu osiągnięcia równości”. – (tak samo jak komunizm) (5) „Chce
usunięcia amerykańskiego patriotyzmu i  systemu wolnej  przedsiębiorczości!”  (6) „Rozbrojenie” (Ap.  6:2) (7)  I  stworzenie
jednego świata, socjalistycznego rządu!” – Duch religijny ogarnie naród! Lecz to będzie pozwolenie człowiekowi robienia
wszystkiego, czego zapragnie. Wkrótce znajdą się w głodzie i  niekontrolowanych epidemiach chorób. „Z czym to się
łączy? Przeczytaj Ap. rozdz. 13, bestia pojawia się! Silne złudzenie zwiastuje jego powstanie!” (II Tes. 2: 9-12) – Koniec
cytatu.

W tym miesiącu wypuszczam wspaniałą nową książkę zatytułowaną „FINISHING TOUCH”, a także DVD zatytułowane „The
Prophecies of Jesus”. – Kontynuujemy drukowanie nowych książek i rodzielamy je do wielu krajów. Tym, którzy pomagają, Jezus
będzie błogosławił i da powodzenie oraz poprowadzi Cię w codziennym życiu.  „Godzina jest późna, módlmy się o żniwo dusz!”
Będę o tobie wspominał w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

  Nie zasypiaj! Jezus przyjdzie wkrótce!                           Chcesz być częścią tej wspaniałej posługi,                                                             Postbus 71

  Czy jesteś przygotowany?                        masz zapytanie o modlitwę, czy chciałbyś więcej literatury biblijnej?                                   8050 AB Hattem 
  Pozostań na ścieżce Pana,                                  Odwiedź nasze strony internetowe lub napisz do nas.                                           Tel: +31644752537 

  w świętości i czystości!                       www.NealFrisby.pl  |  Jezus  wkrótce  przyjdzie           biuro@oficjalnynealfrisby.pl

   Neal Frisby Partnerzy Capstone  ©             LIST MIESIĘCZNY                                                   MARZEC 2022


