
Drogi Partnerze w Żniwie, 
Wydarzenia przywołują czasy rychłego powrotu naszego Pana i Zbawcy Jezusa! Zaćmienie widziane raz w życiu pojawiło

się 21 sierpnia 2017 roku i dokładnie cztery dni później huragan Harvey zdewastował Houston  w Texasie, a 9 września huragan
Irma uderzył Florydę. Miał najsilniejsze wiatry, osiągające 185 mil na godzinę, najsilniejsze zarejestrowane w historii, dewastujące
cały stan Floryda. Tuż przed tym, 7 września trzęsienie ziemi o skali 8.2 uderzyło w Meksyk, najsilniejsze od wieków. Krótko po
tym, 19 września potężne trzęsienie ziemi o sile 7.1 uderzyło w Mexico City, zabijając setki ludzi. – Nie powinniśmy zapominać o
wszystkich naszych braciach i siostrach, którzy zostali złapani w te burze o epickich proporcjach. Oni potrzebują naszych
modlitw teraz bardziej niż kiedykolwiek. Gdy piszę ten list, huragan Jose przechodzi wzdłuż naszego wschodniego wybrzeża,
podczas gdy inny huragan Maria o 5ej kategorii, zmierza w tym samym kierunku. Wydarzenia dzieją się tak szybko. Daniel 12:1,
„Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały.” – A teraz wyjątkowy cytat z biblioteki Neala Frisby.

„Teraz Biblia przewidziała i przepowiedziała dokładnie te rzeczy, które dzieją się w naszych czasach.  Również niektóre z
proroczych Zwojów, które napisałem dają nam wgląd w przyszłość! Wiadomości ujawniają, że poziom inflacji nadal jest bardzo
wysoki, co sprawia, że trudno zwrócić się do jakiejkolwiek rozsądnej ekonomii. Również, wiadomości szacują, aby prowadzić naszą
ekonomię w przyszłości potrzeba będzie bilionów dolarów zamiast miliardów, by pokryć budżet i dług rządu. Przywódca Kongresu
powiedział, że jeżeli rząd będzie kontynuował to, co robi, on i jego waluta same zniszczą ekonomię. Narody idą ku tak wielkiemu
zgiełkowi ekonomicznemu, że z zadowoleniem poddadzą się światowemu rządowi antychrysta.  – Systemy zła stworzyły systemy,
w których jesteśmy dzisiaj i inflację i recesję, one to wytworzyły. Biblia mówi, że te problemy powstaną i prosto z chaosu
pójdą ku jednemu światowemu systemowi. (Łukasz 21:25 oraz Ap. 13.). Lecz podczas gdy świat jest pośrodku tego całego
zamieszania, problemów i rozterek, Bóg zjednoczy i ochroni Jego Wybranych!

PIĘĆ SEKUND DO CHAOSU –  Wyświetlmy najbardziej przerażające możliwości.  (Nota wydawcy: Pamiętaj,  na koniec
naszego  wieku  całkowita  populacja  Stanów Zjednoczonych  będzie  wynosić  około  330 milionów ludzi!)  1.  To  oznacza,  że  w
JEDNEJ SEKUNDZIE antychryst  może zidentyfikować każdą osobę w Stanach Zjednoczonych. 2.  To może oznaczać, że w
jeszcze   JEDNEJ SEKUNDZIE on może zidentyfikować tych, którzy są chrześcijanami. 3.  To może oznaczać, że w  trzeciej
SEKUNDZIE on może dowiedzieć się, na której ulicy mieszkasz. 4. To może oznaczać, że w czwartej SEKUNDZIE on może
dowiedzieć  się  ile  osób  jest  w  twojej  rodzinie.  5.  To  może  oznaczać,  że  w  piątej  SEKUNDZIE on  może  zaprogramować
WSZYSTKIE komputery w twoich lokalnych supermarketach, domach handlowych i bankach, by wskazać, że zabrania się tobie
robić  jakiekolwiek  transakcji… ZABRONIONE,  BY KUPOWAĆ  CZY SPRZEDAWAĆ! Komercyjny  Babilon  będzie  miał
całkowitą ekonomiczną kontrolę. Elektroniczna bestia jedzie ku zatraceniu (Ap. 6:8), a jego zwolennicy są spaleni w ogniu! …
(Uwaga: antychryst poprzez używanie boga elektroniki w połączeniu z innymi magnetycznymi wynalazkami będzie kontrolować
ludność! W rzeczywistości, maszyny, które ludzie wynajdują, ostatecznie będą kontrolować ich w społeczeństwie ułudy!) … Nasz
wiek miesza się teraz w finałowy wiek! Jesteśmy w momencie zmierzchu! Jest później niż większość sądzi. Módl się!

Daniel powiedział,  „jest Bóg w niebiosach, który objawia głębokie i  tajemnicze rzeczy! On także ujawnia głębokie rzeczy
wiary!” Heb. 11:1, mówiąc o dowodzie. „To znaczy, że wiara ogłasza to rzeczywistością przed zobaczeniem tego! Wiara zajmuje
miejsce tego, o co prosisz, do momentu kiedy to rzeczywiście się pojawia lub jest pokazane!”  Wiara to dowód już w tobie –
(skonsolidowane zaufanie) – determinacja w duszy! Odpowiedź przed zobaczeniem! Wiara to główna linia, gdzie Bóg odpowiada! –
Mat. 7:8, „Gdyż każdy, kto prosi, otrzyma!” Lecz oni muszą w to wierzyć! Gdyż reszta tego wersetu odsłania, że człowiek musi
trzymać się tego z całkowitą determinacją. Nie tylko znajdziesz, lecz twoje drzwi otworzą się na wszystkie skarby Boga! A to, co
niewidzialne, stanie się widzialne!

„Poprzez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła Słowo Boże!” (Heb. 11:31)  Werset 5
„Dzięki wierze Henoch został pobrany! Ponieważ był dla nas przykładem. I na koniec wieku poruszamy się w kierunku nowego
wymiaru wiary, która zmieni i pobierze nas!” – Czyjaś wiara może być bez limitu. Jezus powiedział, „wszystko możliwe jest dla
tego, kto wierzy!”

„Wierzący może uczynić wszystkie rzeczy przez Chrystusa!” (Fil. 4:13) – Dawid powiedział, „On ocalił mnie od ‘wszystkich’
moich  lęków!” – „I  zamieszkasz  bezpiecznie  w ciszy!”  (Przysłów 1:33)  –  „Kto wybaczył  ci  wszystkie  twoje nieprawości  i
wyleczył wszystkie twe choroby!” (Ps. 103:3)  –  Werset 2, nie zapominaj o WSZYSTKICH Jego dobrodziejstwach! Jezus cię
kocha! Zatem poprzez wiarę przyjmij to za swoje, do momentu kiedy to się pokaże! „Cudowne i wspaniałe rzeczy są przed Jego
wybranymi, którzy wierzą w Jego obietnice!” -  Nie wyczerpała się litość Pana, Odnawia się ona co rano! Ogromna jest twa
wierność! (Lam. 3:22-23) Koniec cytatu.

W  tym  miesiącu  oferuję  książkę  pod  tytułem  „Elijah”  Część  1 oraz  DVD,  „The  Sheep  and  the  Coin  Parable.” –
AKTUALIZACJA: Wysyłamy naszego reprezentanta z powrotem do Afryki,  by rozdzielić  cały materiał  Brata Frisby,  a  twoja
pomoc w ukończeniu tego projektu jest wielce potrzebna, gdyż wiem, że Pan pobłogosławi cię i poprowadzi w tym ciężkim czasie,
w którym jesteśmy, wraz z Jego wielką mądrością.     

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                  Nowe wydane DVD: “The Sheep and the Coin Parable”
“Word In Glorious Light”                                                Również dostępne: “The Future Fantasy World”
“Angel of Light”                                        ($20.00/szt. donacja)                         
“The Proper Way”                                                                             Postbus 7
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