
Drogi Partnerze w Żniwie, 
Świat przechodzi przez jedne z najbardziej katastrofalnych i niesamowitych zmian.  Wkraczamy w etap metamorfozy, duchowej,

apostazji, moralności, społeczeństwa i całej natury! Wydaje się, że cztery żywioły Boga odwróciły się z powodu porzucenia Jego
łaski i zbawienia. Wiele światowych trzęsień ziemi i ogromnych huraganów miało miejsce; śmiertelne strzelanie do mas we współczesnej
amerykańskiej historii  zabiło 58 osób, raniąc ponad 500; olbrzymie, niszczące pożary w Kalifornii,  niszczące prawie 7000 domów i
przedsiębiorstw oraz straty w ludziach; niemoralność Hollywood, ujawniony ich największy koszmar. Kontynuujmy cytatem z biblioteki
Brata Neala Frisby.

„Ten list dotyczy końcowej pracy Pana na ziemi przed końcem wieku i to, czego On oczekuje od nas! – Ponieważ Jezus powiedział, to
jest nasz obowiązek! – Niektórzy nie mogą pójść, lecz z pewnością mogą wykorzystać swoje modlitwy i środki, by wysłać innych!” –
„Biblia określa przyjście Jezusa,  że  będzie niczym błyskawica,  w przeciągu chwili,  w mgnieniu oka!” – On powiedział,  „Oto
przyjdę szybko!” (Ap. 22: 12) „Ostatnie proroctwa Biblii wypełniają się teraz, a wydarzenia będą działy się szybko. Nagle, w godzinie, o
której nie myślicie, będzie po wszystkim!” – „Możliwości czynienia dobra nie będzie! Teraz jest czas, by naprawdę wyprowadzić się na
żniwne pola Pana!” – Jezus powiedział w Św. Janie 4:35, żniwa nie będą dłużej opóźnione, podnieś swój wzrok i zobacz na pola;
gdyż są już białe na żniwa!” I werset 36, „Jezus powiedział,  tak iż siewca wraz ze żniwiarzem będą dobrze prosperować i wspólnie się
weselić i otrzymają wieczne życie!” – „Cóż za nagroda do wygrania! Więc módlmy i działajmy razem, ponieważ czas jest krótki! Z
dowodem w ręku i sposobem, w jaki ukazują się znaki, zdecydowanie wydaje się, że to może być nasza ostatnia szansa, by publikować
ewangelię!” – Św. Jan 9:4, „Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie
mógł działać!” – „Jak powiedział apostoł, wykorzystaj czas, dni są złe! – To jest czas, by się obudzić! – Mat. Rozdz. 25 wypełnia się przed
naszymi oczami! Wkroczyliśmy w wołanie o północy!” – „Oto powiedział Pan, nie bądźcie niemądrzy, a zrozumcie, jaka jest wola
Pana! (Ef. 5:17) Lecz bądźcie wykonawcami Słowa, nie tylko słuchaczami!” (Jakub 1:22)

Pisma zdecydowanie precyzują i we wcześniejszych pismach powiedzieliśmy, że jeżeli człowiek powie, co się wydarzy, niektórzy nie
uwierzą. Byliśmy świadkami wszelkiego rodzaju dziwnych i niezwykłych wydarzeń, dotykających każdy naród i serce w pewien sposób!
I przed tym, jak skończy się ten wiek, ziemia nie widziała niczego podobnego. Duch Święty chce, żebyś trwał tak blisko Pana Jezusa
jak to możliwe każdego dnia! „Pewne dramatyczne i silne zmiany dotyczące każdego aspektu społeczeństwa, religii i rządu nadchodzą!
Strukturalne zmiany nigdy wcześniej niewidziane, ostatecznie pojawią się”.

W Świat Młodzieży – Ich grzechy się podwoją. Oni będą robić rzeczy przez narkotyki, zainspirowani muzyką i tabletkami, sprawią iż
starożytny Rzym   będzie  łagodnym w porównaniu.  To,  co Bóg mi  pokazał,  jest  niewiarygodne,  jednakże prawdziwe.  Orgie,  kiedyś
ukrywane w pokojach, staną się śmiałe i popularne wśród młodzieży. Przewidziałem uwodzicielskie filmy. Naga forma ludzka. Mężczyźni
i kobiety razem w nieruchomym obrazie, robiący to, co nieprzyzwoite. Odkąd to otrzymałem jakiś czas temu, oni już to zaczynają, to, co
nazywają psychodeliczną podróżą” filmów. To pokazuje dziwne, realistyczne orgie ciał w ruchu w kolorze, bez przerw w ujęciach, z
szybkimi ujęciami, tak prędkimi, że wprawiają umysł w pożądanie, a wyobraźnia szaleje. Następnie przechodzi w kolejne dziwne wątki, a
potem ponownie szybkie ujęcia. Pan powiedział, że (Sodoma) się powtórzy. Możesz bazować swoją opinię na tym, czy wybrany kościół
będzie  nadal  tutaj  czy  też  nie?  Wkrótce  Szatan  poprzez  bezbożny  plan,  dzięki  nowoczesnej  młodzieży  i  starszym,  będzie  łączyć
buntowniczy seks, muzykę wprost w nową religię i program kościoła. I do Babilonu, Ap. 17. Klatka każdego nieczystego ducha (Zobacz
to się pojawi!)

Od Białego Domu do najniższych partii społeczeństwa, będą (oni) wstrząśnięci skandalem. Terroryzm i panujące gangi  będą widziane
w wielu miejscach na świecie. Tragedie w każdym aspekcie życia wydarzą się. W rzeczywistości, koniec wszystkich rzeczy jest w zasięgu
ręki. Potencjalne wydarzenia i znaki przepowiedni będą widoczne wszędzie. Końcowe rozdziały proroctwa wypełniają się dla wierzącego!
Uwaga: Huragany przynoszące powodzie i deszcz. To są ostrzeżenia dotyczące natury i innych większych wydarzeń oraz światowych
trzęsień  ziemi,  które  uderzą  w Kalifornię.  „Nikt  nie  może  zaprzeczyć,  że  ziemia  jest  w początkach  boleści!  I  jednakże  jest  to
najbardziej radosny z czasów dla wybranych, gdyż deszcze błogosławieństwa spadają, by odnowić prawdziwe ciało Chrystusa!
Wychwalaj  Pana!  Wstąpmy  w Jego  bramy  każdego  dnia  w wychwalaniu  i  dziękczynieniu  i  błogosław  Mu,  gdyż  żyjemy  w
chwalebnym czasie  w historii.  Cykle  dochodzą do wypełnienia podczas  gdy wahadło kołysze  się!  Proroczy zegar Boga tyka,
wołanie o północy jest  tutaj! Przygotujmy się by wyjść w ostatnie etapy żniw!” Joel  3:13,  (4:14) „ogłasza,  że żniwne zboża są
dojrzałe! Werset 14 pokazuje, że są dosłownie tłumy w dolinie decyzji! Odnówmy nasze serca, by zrobić co tylko możemy w tych
ostatecznych dniach! Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaje książkę pod tytułem „The Last Generation” oraz DVD, „Faith and Patience”. (Przeczytaj Jakuba 5:7) – Gdy
czekamy na Pana w tej późnej godzinie pracy ewangelii, twoje ofiarowania znaczą więcej niż kiedykolwiek z powodu skrócenia czasu,
gdy zbliżamy się do północy.  Jestem głęboko wdzięczny za całą pomoc,  którą wykazałeś wobec posługi.  Będę się modlić,  by Bóg
błogosławił i prowadził cię.      

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)               Nowe wydane DVD: “Faith and Patience”
“The Joy of Witnessing”                                Również dostępne: “The Sheep and the Coin Parable”
“The Right Approach”                          ($20.00/szt. donacja)                         
“Look On the Fields”                                                                               Postbus 7

                                                                                                  8050 AB Hattem

                                                                              www.OficjalnyNealFrisby.pl    Tel: +31644752537

  Neal Frisby Partnerzy Capstone  ©                                                                                          LISTOPAD 2017

http://www.NealFrisby.nl/

