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Drogi Partnerze w Żniwie,

Nigdy nie było takiego czasu w historii jak ten, przez który świat przechodzi w tym czasie. Tragedie i wydarzenia dzieją się w każdej
części świata. Wydarzenie terrorystyczne we Francji przybliża światowych przywódców i bardzo tragiczne wydarzenie dziejące się w
Nigerii, ponad 2000 ludzi zabitych przez terrorystów. Módlmy się za nich w tych tragicznych wydarzeniach. Dzieje się to w czasie,
kiedy ma się wydarzyć ekonomiczny chaos. Wielu ekonomistów nazywa rok (mówi o roku) 2015, że będzie to ekonomiczny krach.
USA pożyczyły więcej pieniędzy niż w jakimkolwiek czasie w historii, obecny dług zbliża się do 20 bilionów dolarów oraz
niesfinansowane zobowiązania zbliżają się do ponad 200 bilionów dolarów. Świat dosięga niezrównoważonego długu. Osiągnęliśmy
punkt bez odwrotu. Zmarnowaliśmy naszą przyszłość. A teraz cytat od Brata Frisby.
„Jaki jest kształt rzeczy, które nadejdą? Właśnie teraz USA, a także świat formują się na pewien wzór!” „USA przypominają nam
syna marnotrawnego, który postanowił utracić (zmarnować) swoją przyszłość! – On utracił swe dobra przez buntownicze życie
itd. (Łukasz 15:13-15) To pokazuje nam obraz tego, jak dziś robią ludzie w Las Vegas, Miami i Paryżu! Również nasz rząd
zdecydowanie nastał na swą przyszłość i w pewnym późniejszym momencie obudzi się bankrutem niczym syn marnotrawny! . . . Lecz
w przeciwieństwie do syna marnotrawnego, będą musieli ostatecznie przyłączyć się do światowego systemu, by powrócić do
dobrobytu!” – „Mówi także, że kiedy wydał on wszystko, co miał, powstał ‘potężny głód’ w kraju i nastały na niego ciężkie
czasy!” – „Podobnie, blisko, bądź wkraczając w Wielki Ucisk, świat będzie przechodził ogromny głód, nigdy wcześniej niewidziany! . .
. I przed tym, jak się skończy, dotrze nawet do Stanów Zjednoczonych!”
„Prawdopodobnie przed tym, lub około tego czasu, powstanie nowy system pieniężny. Także, podczas tych przyszłych ciemnych dni,
Stany Zjednoczone otrzymają swojego ostatniego przywódcę, rządzącego w połączeniu z grupą wyrafinowanych i złych ludzi! Właśnie
pracujących nad swymi pozycjami tak, że mogą oni zmienić nasze społeczeństwo i rząd w nową formę, która zmierza ku światowemu
systemowi i handlowi!” . . . „Ap. rozdz. 18 daje ostateczny obraz tego, jak zakończy się ten wiek! Werset 3 ujawnia, że
zaangażowane są wszystkie narody!”
„Podczas tego czasu światowy przywódca, który już tutaj jest i czeka, by być ujawnionym, wysunie się na pierwszy plan. Będzie on
kontrolował zarówno religijny Babilon (Ap. 17) jak i Komercyjny Babilon!” – „Będzie on także pracować bezpośrednio z Watykanem
(Rzymem) i będzie miał inną bazę na Środkowym Wschodzie oraz będzie w związku z Żydami i Świątynią! – W rzeczywistości, jego
ostatnie lata będą spędzone w Ziemi Świętej!”
Jego kariera zakończy się niedaleko miejsca, gdzie Jezus przemawiał na Górze Oliwnej! Dan. 11:45 podaje dokładne miejsce! . . .
Lecz przed tym wszystkim, ludzie na ziemi usłyszą o jego czynach w codziennych wiadomościach. Jedno jest pewne, zmierzamy ku
pewnym dramatycznym, potężnym i wstrząsającym ziemią wydarzeniom!
ŚRODKOWY WSCHÓD I PROROCZE WYDARZENIA – „Najwyraźniej, według Pism, ropa, srebro oraz złoto będą odgrywać
większą rolę (chociaż inne rzeczy także będą zaangażowane) w przyczynianiu się do powstania antychrysta i wspierania jego
pomysłów. (Dan. 11:38) Zdarzenia na Środkowym Wschodzie rozwijają się tak, by wprowadzić antychrysta na scenę.” – „Bestia z Ap.
13 i mały róg z Dan. 8 są tym samym! Antagonista i przeciwnik Boga, całkowicie zdominowany przez moce szatana, zabierze
codzienną ofiarę (Dan. 8:11) i rozpocznie ohydę spustoszenia! (Dan. 9:27) Jest coś tajemniczego w nim; zrozumienie ciemnych zdań
(spraw)! – Jego charakter brzmi jak osobowość ze Środkowego Wschodu z żydowską krwią! – Będzie on praktykował i powiedzie mu
się! - Zniszczy on potężnych i świętych ludzi (Hebrajczyków).” Dan. 8:24 – „Poprzez swoją taktykę sprawi powodzenie dla
przebiegłości w swoich rękach! – Produkując, prawdopodobnie kontroluje on całą Środkowo Wschodnią ropę! – On reguluje i
kontroluje świat ekonomii! – On wzrośnie w swym sercu! (Werset 25) – Poprzez pokój zniszczy on wielu! Stanie przeciwko
księciu książąt, lecz zostanie złamany przez moce Boga!” (Dan. 11:45) - Osobowość ze Środkowego Wschodu lub nie, będzie on
Rzymskim Księciem związanym z Watykanem, Żydami i Arabską ropą. I wraz z USA, kontroluje światowe zasoby żywności!” – Ap.
13:4 mówi, kto jest w stanie prowadzić z nim wojnę? – Bez pieniędzy, z pustym brzuchem, bez ropy, gazu czy energii. Kto może
prowadzić z nim wojnę? Zobacz! . . . „Lecz jego sojusz z Rosją i Chinami rozpada się i wojna jest nieunikniona!” (Ezech. 38)
Na koniec, kiedy jego (bestia) świat żelaza i gliny rozłamuje się (Dan. 2:41-43) – To ujawnia, że pozostaje mu kontrola całej strony
Zachodnich narodów, gdy część gliny odwraca się na niego! – Zgodnie z Dan. 11:40, 44, te bloki, które idą przeciwko mu, są zwane
południowymi, wschodnimi i północnymi blokami narodów! – Możesz to przeczytać w tych wersetach! – To będzie najwyraźniej
obejmować afrykańskie, azjatyckie i komunistyczne narody w buncie przeciwko antychrystowi! – Ostateczny koniec jego królestwa,
które się rozpada i wyparowuje w dymie i zniszczeniu! – Następnie rejony biegunowe zmienią się i będzie miała miejsce odnowa
ziemi! – „Cóż za poruszający duszę jest to czas; módlmy się o ocalenie i żniwa wielu dusz! – Nie można wycenić wiadomości
takiej, jak ta, lecz wszyscy powinni uczynić wszystko, co w ich mocy, by pomóc tej posłudze działać tak szybko, jak to możliwe,
by przyprowadzić dusze i by świadczyć tak wielu (ludziom) ilu On umożliwi, jako że wiek się kończy!” Koniec cytatu.
Tego miesiąca mam wyjątkową książkę pod tytułem „The Ram and the He Goat” – Daniel Series Part 3, a także DVD, „Holy
Spirit Overcoming Temptation.” – Nie ma lepszego momentu, by opublikować tę ewangelię!
Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“No Hour to Backslide”
“Power Within – Act”
“Run to Win”
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Nowe wydane DVD: “Holy Spirit Overcoming Temptation”
Również dostępne: “The Invincible Creator”
($20.00/szt. donacja)
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