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Drogi Partnerze w żniwie,

     Osiągnęliśmy moment,  od  którego  nie  ma  odwrotu.  Jesteśmy w czasie  odliczania  do  najbardziej  przerażających wydarzeń.  Widzimy  Środkowy Wschód rozszalały w buntach i walkach w prawie każdym państwie. Większość tych wydarzeń jest spowodowana wzrostem cen,  ludzie są niezdolni finansowo, by kupować żywność i utrzymywać mieszkanie. To, czym dotknięte są teraz Stany Zjednoczone, o czym większość ludzi nie wie, jest to, że 42% wszystkich pieniędzy wydanych w Waszyngtonie przez rząd, są pożyczonymi pieniędzmi. Odsetki mają poważne reperkusje (odbicie się) w ekonomii. Niektórzy ekonomiści przewidują, że czasy Ameryki mają się ku końcowi. Szybko powstaje nowy rodzaj 
świata.  Wiek  elektroniki  i  zasobów  przyniesie  całkowitą  kontrolę  nad  nadchodzącym  porządkiem  świata;  rząd  całkowicie  
kontrolujący każdy aspekt życia na tej planecie. – Mam bardzo istotny list z biblioteki Brata Frisby. Jest wiele tego, co mógłbym podać, lecz czuję, że ten list będzie odpowiedni. Te listy są także wysłane na światową stronę internetową i czuję, że dojdą one do ludzi, którzy nie byli  wcześniej w kontakcie z posługą Brata Frisby. Przeczytaj uważnie ten cytat od Neala Frisby.     „Świat wkracza w przerażający, niezwykły i istotny czas. Prorocze Zwoje ostrzegły i przewidziały wiele wydarzeń, które mają miejsce w  naszych czasach! – Także rezultaty Biblijnych proroctw miały swoje miejsce!” – „Za wyjątkiem końcowego wylania, wiadomości o żniwach i pobrania,  to większość proroctw wypełniła się i  będzie miała miejsce w czasie Wielkiego Ucisku! –  To właśnie pokazuje, jak blisko jest 
przyjście Jezusa!”  – „Z pewnością,  scena jest  już przygotowana na powstanie charyzmatycznego przywódcy, Wielki  Ucisk i  Bitwa 
Armagedon! –  Nie  zapomnijmy  także  o  wkrótce  powstającym  urzekającym  fałszywym  proroku!”  (Ap.  13:11-15)  –  „Czas  przyniesie  niesamowitą i  czarującą erę!  – Magiczny przywódca fałszywych znaków w końcu się pojawi,  rozmawiając z Izraelem o wielkich planach i  przymierzu!”     „Za chwilę opowiem o wizji dotyczącej rózgi Pana i czterech żywiołów, lecz najpierw przypomnijmy sobie pewne powszechne znaki, które są często przeoczane, lecz posiadają istotne prorocze znaczenie!” –  Religijne znaki: „Ostrzeżenie przed oszustami i kłamstwem. (II Tim. 3:13) – Innym znakiem jest odstępstwo! (II Tes. 2:3) – Znak szyderców z Drugiego Przyjścia, którzy nie zniosą głosu doktryny (nauczania)! (II Piotr 3:3)  – Przybierają formę pobożności, lecz są Laodycejczykami, będą oni wypluci!” (Ap. 3:14-19) – „Przez proroctwo kościoły te złączą się w ogromny  światowy kościół,  poszukujący silnego człowieka. Znajdą swoje odpowiedzi  w nadejściu antychrysta,  który z początku będzie pokorny jak  baranek, który później mówi jak smok mistrz w oszukiwaniu!” (Ap. rozdz. 13 – II Tes. 2:4) – Międzynarodowe znaki: „Widzimy przygotowania 
do  wojny  i  pogłoski  o  wojnie!”  (Joel  3:9-10)  –  „Narody  w  niebezpieczeństwie  i  rozterkach!  (Łukasz  21:25)  –  Recesje,  kryzysy,  
proroctwo dobrobytu i końcowego upadku!” (Ap. 6:5-8) – Nah. 3:2-3 objawia skaczące rydwany (współczesne czołgi), połyskliwy miecz i błyszcząc a włócznia, co zabija rzesze, to laser i energia broni rakietowej! Zauważcie, jeden jeździec sprawił śmierć tych wszy stkich ludzi! To są nowoczesne działania zbrojne! – Także werset 4 objawia nierządnicę pełną wdzięku, tę samą co w Ap. 17:5 i werset 16 zgadzający się z Nah. 3:15, strawienie jej przez ogień!”
     CZTERY ŻYWIOŁY – „Lata temu, objawiłem to w wiadomości (wizji) – (#1) gdzie woda była zamieszana prętem. I odkąd mogliśmy zobaczyć jedne z najgorszych powodzi i zniszczenia morza na przestrzeni wieków!” ... A następnie (#2) „ powietrze zostało zakłócone. Nigdy wcześniej  nie widzieliśmy tylu burz (śniegowych), tornad i zniszczeń dokonanych przez wiatr! Nawet kierunki wiatru zmieniły się przynosząc katastrofę  w  każdym kierunku  itd.!”  (#3)  „Ogień  bardzo  zapłonął   od  tego  momentu nastał  poważny  głód w wielu  częściach  świata!  To w  końcu 
doprowadzi do braku żywności na światową skalę!” (Ap. 6:5-8) – „Z powietrza można ujrzeć ciała na ziemi, które wyczołgały się z miast. To było podczas Wielkiego Ucisku! To także mogło być zdwojone lub spowodowane promieniowaniem! Lecz ‘przed tym’ (Wielkim Uciskiem),  widziałem wielką falę  wody reprezentującą ocalenie,  uzdrawiające odnowienie.  Wielkie  zgromadzenie...  (wybrani)  ...  a  następnie ogromna wirująca  gloria  na niebiosach reprezentująca lub przygotowująca na pobranie!”  –  „Wielkie  rzeczy są blisko,  to czas zjednoczenia!”  –  (#4)  „Ziemia bardzo się poruszyła. W tym proroczym znaku widzieliśmy i zobaczymy jedne z najbardziej srogich trzęsień ziemi, na całym świecie.  Będzie się to zwiększać do czasu, gdy oś ziemi zmieni się ponownie w największym trzęsieniu na świecie!” (Ap. 16:18-20) 
     BÓG ZAWSZE WYJAWIAŁ PRZYSZŁOŚĆ  - (Rdz. 18:17-19)  – „Nie ukrył przed Abrahamem nadchodzącej zagłady. A święci Boga nie pozostaną w zapomnieniu! Podczas kiedy nie znamy dnia, ani godziny Jego Drugiego Przyjścia, będziemy znali czas i sezon (I Tes. 5:4) dzięki  prorokowi!” (Amos 3:7-8) – „W sprawach ważnych, Bóg sam ustala czas. Pisma to potwierdzają!” Koniec cytatu.     Tego miesiąca wydaję dwa Listy Specjalne pod nazwami  „The Last Generation”(Ostatnia Generacja) oraz  „Jezus Said All Things Are 
Possibile – Marek 9:23” A także bardzo wyjątkowe DVD pod tytułem „Prophetic Fullness”.  Prawdziwie rozpowszechniamy posługę Brata  Frisby docierając do wielu ludzi z tą istotną wiadomością. Nie ma lepszego czasu, by stać się częścią tej cennej wiadomości. Błogosławieństwa  prorocze i nagrody są dla tych, którzy udzielają pomocy. Twój brat w ChrystusieGerald Frisby
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