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Drogi Partnerze w Żniwie,

Ten nadchodzący rok 2016 będzie kontynuował trend ekstremalnych wydarzeń z większą przemocą i zniszczeniem, zwłaszcza
pogodą, trzęsieniami ziemi, wulkanami oraz kontynuacją lub odnową suszy. W następnym miesiącu zbadam cykle, by powiedzieć
gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy. Również zbliżająca się finansowa katastrofa jest już w drodze. A teraz z biblioteki Brata Frisby,
bardzo proroczy list.
USA W PROROCTWIE – „W rzeczywistości cały świat będzie podążał za tym samym wzorem. Spójrzmy na ostatnie fazy
proroctwa dotyczącego Ameryki. (USA) Nawet naukowcy ogłaszają, że koniec jest tuż za rogiem! Czy cywilizacja upadnie? Dowód
i rzeczywiste znaki ujawniają, że to mieści się w granicach rozsądku! Poza tym, dosłownie zapis innych znaków, sama
niemoralność przewiduje, że koniec szybko nadchodzi! Polityka, religia, przemoc są otwartą manifestacją, że czas jest
krótki. Technologia i grzech będą kontynuowały swój wyścig. Sięgnie on szczytu. Niesamowite wynalazki i nowego rodzaju
przyjemność będą kontrolować masami ludzi. Zostanie odkryta nowa technologia. Ten wiek, który teraz znamy przeminie
całkowicie w inny wiek!”
PROROCTWO – Ostatnie Fazy – „Religia i Niemoralność (Ap. rozdz. 3) To pojawi się po kryzysie finansowym, wróci
dobrobyt.” werset 17, „Ponieważ mówisz, Jestem bogaty i wzrosłem w bogactwa i nie mam potrzeby niczego; i nie wiesz, że
jesteś nędzny, żałosny i biedny, i ślepy, i nagi!” – To znaczenie na dwa sposoby; duchowo ślepy, lecz także, jak to przepowiadają
Pisma prócz tego mieszanka noszenia ubrań, różnych długości itd., style będą przezroczyste i niemal obnażone tuż przed końcem
wieku. Możemy zobaczyć trochę tego właśnie reklamujące się wakacje w kosmosie! Biblia mówi, że wybudują oni stację
kosmiczną (gniazdo) pośród gwiazd! Lecz Bóg przeszkodzi ich Wieży Babel! Ostateczność w prawdziwej super nauce pojawi się w
Milenium (po Pobraniu i Armagedonie).
STATECZNY OBRAZ – Rząd Światowy i Religia – „Według wiadomości Pisma prorocze wypełniają się co do słowa. Tutaj
jest tylko jedno proroctwo. Juliusz i August ogłosili, że wybudują Stany Zjednoczone Europy! I tak uczynili jednocząc różne kraje w
Światowe Imperium. I te indywidualne państwa były związane porozumieniem z Federalnym super przywódcą! W istocie, cóż za
dziwne biblijne proroctwo! - W Ap. 13:11-15, pokazuje, że USA stworzyły obraz Imperium Rzymskiego poprzez związanie jego
różnych stanów razem pod jednym federalnym przywódcą! Teraz Ap. 13:1 ujawnia odnowę „Imperium Rzymskiego”
powracającego w całej sile! Tym razem będzie prowadzone przez wielką nierządnicę, Babilon!” ( Ap. 17:1-5) A USA będą same
podążały tym trendem! (Ap. 3:15-16) – werset 17, a USA będą uprawiać nierząd podobny do tajemniczego Babilonu! – Grzechy
bliskiego wieku przyszłości są niecenzuralne! Tak niesamowita mieszanka religii i światowego odszczepieństwa. – Drastyczne
zmiany nadejdą na Zielonoświątkowców i Fundamentalistów w tym, co robią i jak wmieszają się w szatański system! – Prawdziwie
misternie wykonana pułapka została dobrze umieszczona!” By napisać rodzaj grzechów, które nadejdą, niemal wstrzymałoby to
serca prawdziwych wierzących, tak niesamowita rozpusta. To dlatego Paweł nazwał go człowiekiem grzechu, który wzniesie się do
góry z tego wszystkiego; i będzie przywódcą „Tytanem” narodów, kłaniając się i składając hołd wybranemu przez Lucyfera
oszustowi. Ludność będzie nosić jego znak posłuszeństwa! Ostatnie fazy Stanów Zjednoczonych ostatecznie wyjdą poza
grzechy starożytnego Rzymu, bożków, itd. Tak urocze, olśniewające i wspaniałe miasta. Genialne wynalazki i projekty, lecz z
kosmosu przychodzi ogień. Wiele regionów państw będzie doszczętnie spalonych! W rzeczywistości, świat zapłonie w zniszczeniu,
gdy Jezus zainterweniuje i nikt się nie uchowa! „Pobranie będzie już miało miejsce. Plagi i głód opanują ziemię. Na koniec, oś
ziemi odwróci się i zakołysze. Zniszczenie na lądzie i morzu nie do opisania! Boskie statki Pana będą widziane nawet tak, jak
Ezechiel je widział w Ezech. Rozdz. 1 – Iza. 66:15 opisał te wirujące statki ognia, które całkowicie zdumieją ziemię, gdy spojrzą
na ten niesamowity znak z nieba! Będą wiedzieć, że wielki Wódz, Jezus jest na ziemi!” Koniec cytatu. – Kiedy to Pismo zostało
napisane, nie moglibyśmy lepiej opisać wydarzeń; sytuacja świata.
W tym miesiącu zamierzam wydać książkę pod tytułem „Image Unto Babilon”, a także DVD, „The True God.” – Chcemy
dowieść Boga jednym z najlepszych darów, by rozpocząć rok. (Przeczytaj Mal. 3:10) Ostatnie kilka miesięcy były powolne, więc
pamiętaj o nas. Jezus będzie cię obdarowywał i błogosławił ci.
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Path of the Lord”
“Parables of Knowledge”
“God’s Greatness”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “The True God”
Również dostępne: “Creation Declares the Creator”
($20.00/szt. donacja)
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