
Drogi Partnerze w Żniwach,
Przyjrzyjmy się niektórym wydarzeniom. Historyczna pogoda – Najgorsze wybuchy tornada w historii. 44 tornada w 9 stanach,

200  mil  długości  i  wiele  straconych  żyć.  Pora  pożarów  była  ogromna,  a  teraz  ulewne  deszcze  i  śnieg  -  Lawiny  błotne. Te
Trzęsienia  ziemi  i  Aktywność  wulkaniczna na  całym  świecie  wzrasta.  Mieliśmy  również  na  całym  świecie śmiertelnego
Wirusa (i szczepionki!). Te wydarzenia poprzedzają nadchodzący system antychrysta. Fałszywy prorok – czy on jest teraz
tutaj? Zanim przejdziemy do wydarzeń fałszywego proroka, przejdźmy do kilku faktów, które prowadzą do objawienia fałszywego
proroka. Zobaczmy, o czym wielokrotnie mówił brat Neal Frisby.

USA  W  PROROCTWIE –  „W rzeczywistości  cały świat  będzie  podążał  podobnym  schematem.  Przyjrzyjmy się  ostatniemu
etapowi proroctwa dotyczącego Ameryki. (USA) Nawet naukowcy twierdzą, że koniec jest tuż za rogiem! Czy cywilizacja upadnie?
Dowody i  faktyczne znaki pokazują,  że jest to w granicach rozsądku! Poza tym dosłownie dziesiątki innych znaków, sama
niemoralność przepowiada, że koniec szybko się zbliża! Polityka, religia, przemoc to otwarty pokaz, który mówi iż czas
jest  krótki.  Technologia i  grzech będą kontynuować swój wyścig.  Osiągnie to szczyt.  Niesamowite wynalazki  i  nowy typ
przyjemności zapanuje nad masami.

Jesteśmy w czasie, w których człowiek nie zniesie zdrowej doktryny, ani zdrowych praktyk finansowych. Ludzie martwią się o
broń masowego rażenia.  Lecz nowa broń, która doprowadzi świat do finansowych drzwi antychrysta to podaż i popyt i
będzie to nowa ekonomia. (Podobnie jak w Rzymie przed upadkiem, miały miejsce kryzysy finansowe.)

Zasoby naturalne poprowadzą drogę ku pełnej kontroli poprzez system antychrysta. Wierzę, że jeden z barometrów to złoto.
Im wyższa jest cena złota, tym bliżej będziemy rządów antychrysta. – W Mat. 16:3, „Jezus powiedział, że obłudne narody
potrafią rozpoznać wzorce pogody, znaki na niebie, ale że nie byli w stanie rozpoznać znaków czasu!”

Pamiętasz, jak brat Frisby mówił o dwóch Józefach? – Czy jesteśmy tam teraz?

PRZYSZŁOŚĆ PRZED NAMI – „Historia Józefa w Egipcie ujawnia, jaka będzie wkrótce przyszłość! Jak wiele części świata już
głoduje; wkrótce zacznie się światowy niedobór żywności!” – „Józef przepowiedział faraonowi nadejście 7 ciężkich lat suszy i
głodu! (Rdz 41:30) – Wkrótce wszystko znajdzie się w rękach Józefa i faraona. . .ziemia, nieruchomości itp., w tym cała żywność!
(w. 56) – I wszystkie pieniądze!” – Rdz 47:14-18. „Wreszcie wszystko, co mieli do zaoferowania były ich ciała jako niewolnicy! – W
w. 19 byli gotowi zostać sługami faraona! – Właściwie sprowadzono do punktu bycia oznaczonym jako niewolnik! – Lecz Józef i
faraon zrobili to, co było dobre i podzielili się z nimi!” (w. 23-26) – „Teraz, pod koniec wieku, powstaną dwie osobistości typu;
zły faraon (antychryst) i zły typ Józefa (fałszywy prorok) i widzimy, że nadejdzie kryzys gospodarczy, a pieniądze upadną;
także  głód  i  światowy brak żywności!  –  Po raz kolejny ludzie będą niewolnikami znaku antychrysta!” (Ap.  13:13-15)  –
„Powtarza się tak, jak za dni Józefa, tyle że w pobliżu nie będzie żadnego dobrego Józefa! – Po pobraniu kościoła brak żywności
staje się ciężki, ponieważ w ciągu ostatnich 42 miesięcy w ogóle nie padało!” (Ap. 11:3-6) – „W tym czasie czarny i blady koń,
biczują straszą i niszczą ziemię!” (Ap. 6:5-8) – W czasach Józefa miał kontrolę nad obydwoma Poganami i Żydami!” (Rdz. 47) „A
pod  koniec  wieku  poprzez  opanowanie  elektroniki  i  komputerów  cały  świat  będzie  kontrolowany  jako  globalna  rodzina
jednostek!” (Ap. 13) – Ap. 11:9-11, „ujawnia współczesną telewizję satelitarną i urządzenia elektroniczne! Jak inaczej wszyscy
ludzie na świecie mogliby w jednym czasie zobaczyć te wydarzenia, które opisują te wersety!”

„Dzięki  przepowiedniom  z  przeszłości  i  prognozom  rzeczy  przyszłych  widzimy  kontrolowane  społeczeństwo  w
ostatnich dniach! Świat z innym rodzajem kredytu i innym rodzajem siły nabywczej pieniędzy! Człowiek użyje elektronicznego
systemu do kontrolowania całego handlu,  bankowości  i  biznesu! Dodatkowo wprowadzane są nowe satelity,  które dosłownie
widzą całą ziemię i śledzą wszystkie ruchy! Tak więc narody szybko przygotowują się do nowego globalnego społeczeństwa, które:
będzie nieludzki, bezbożne, diabelskie i krótkotrwałe!” Koniec cytatu.

Czuwajmy i módlmy się, wypatrujmy Jezusa, który szybko się  pojawi! Zaprawdę przepowiedziane przepowiednie dzieją
się właśnie wokół nas. Nikt nie może powiedzieć, że nie miał czasu, aby przygotować się na nadchodzący chaos prowadzący do
Wielkiego Ucisku, jak również na Armagedon. Cóż za niesamowity list wprowadzający do 2022 roku. W tym czasie prosimy Pana
Jezusa o błogosławieństwo i prowadzenie Jego dzieci w tym kłopotliwym czasie.

W tym miesiącu wypuszczam Nową Książkę zatytułowaną „Go Forward” i DVD „The Faith is The Answer”. – Jak widać nasz czas jest
bardzo krótki i nie ma lepszego czasu, aby pomóc posłudze w rozpowszechnianiu ewangelii. Dla tych będzie wielkie błogosławieństwo,
którzy pomagają w ratowaniu dusz. I jak zawsze będę Cię wspominał w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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