
Drogi Partnerze w Żniwach,

CZAS  – wydarzą  się  elementy  nieoczekiwanych  zdarzeń.  Zmiany  klimatyczne  w  wydarzeniach  światowych,
wydarzeniach finansowych, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna, wszystko wzrasta.  Teraz, powtórzmy sobie pewne
futurystyczne wydarzenia z biblioteki Brata Neala Frisby, o których mówił, że są teraz tutaj.

PROROCTWO – NADCHODZĄCE NOWE SPOŁECZEŃSTWO – „Pozwól,  że powtórzymy co proroctwo i Pisma
przepowiadają o nadchodzącym, nowym społeczeństwie. Ludność może równie dobrze przygotować się, ponieważ znaczne
zmiany pojawią się w ekonomii świata. Ostatecznie, co może wydawać się dokładnym dowodem, może równie dobrze być
systemem złotej głowy tak, jak przewidział to Daniel Rozdział 2.  Widzimy także złoty kielich w Ap. 17:4-5 kontrolujący
narody w porozumieniu z podziemiem złowrogich duchów! Narody zdecydowanie są w światowej ekonomii. Będzie punkt
centralny, który złączy wszystkie narody!”

„W tym liście nie będziemy niczego przypuszczać, bądź opiniować, lecz bezpośrednio przejdziemy do proroczych Pism po
odpowiedzi!” Izajasz Rozdział 2 rozpoczyna się niewiarygodną wizją dotyczącą naszych czasów, w rzeczywistości naszego
pokolenia! – Wersety 7-8 kontynuuje wizją lądu pełnego złota i srebra, bożków i rydwanów bez końca! „Zatem widzimy,
że na koniec złoto i srebro będą miały kolejny ogromny wpływ na ludzkość! Kobieta w Ap. 17 wydaje się kontrolować świat
poprzez swój złoty kielich! Według wiadomości, Europa Zachodnia  (Odrodzone Imperium Rzymskie) zgromadziło więcej złota
niż ktokolwiek inny na ziemi, połącz to wraz z Watykanem; nawet Stany Zjednoczone nie mają takich zasobów! Pewnego dnia
znane nam waluty, które mamy, znikną! W czasach Salomona liczba 666 była związana ze złotem i w jedynym miejscu ta liczba
jest użyta w Pismach i jest ona związana ze znakiem!” (Ap. 13:16-18) „Daniel powiedział, że ten religijny przywódca będzie
posiadał władzę nad całym bogactwem złota i srebra!” (Dan. 11:43) Wersety 36-38 pokazują chore szaleństwo mające
miejsce i dotyczące jego ogromnych zasobów! … Nah. 2:9 ujawnia gromadzenie złota w podziemnych kryptach przez narody!
My mamy to w Fort Knox i Nowym Jorku, dodatkowo Watykan, Środkowa i Zachodnia Europa! Podobnie jak Izajasz, Nahum
wspomnieli o ognistych rydwanach na lądzie. (Wersety 3-4)

„Przez chwilę muszą oni używać kart kredytowych i walut, lecz według Pism wydaje się to nagle zmienić w to, kto ma
najwięcej (trwałych) zasobów, by używać w handlu światowym, gdy oni wszyscy gromadzą razem! –  To wydaje się, co w
pewnym dniu faktycznie może stać za znakiem, który będzie  dany!”  – To nawet kupuje dusze mężczyzn i kobiet, by robić z
nimi cokolwiek chcą. Przestępstwa, pożądanie i rozpusta wówczas popełnione są nie do wypowiedzenia czy napisania! (Ap.
18:2) – „To wszystko będzie spotęgowane wizerunkami i bożkami dla światowego dyktatora, który początkowo używa kobietę,
by skusić narody!” (Ap. 17:2-5) – „Wiemy, że w światowej ekonomii nastaną ogromne zmiany i nagłe obroty, łapiąc świat na
braku czujności. Jezus powiedział, niczym pułapka przyjdzie na nich wszystkich, którzy zamieszkują powierzchnię całej ziemi!
Źli i złowrodzy ludzie planują potajemnie od pewnego czasu, by wprowadzić w swoje ręce prawdziwe zasoby finansowe, a
następnie kontrolować energię i jedzenie! Potem wiedzą, że świat musi  ugiąć się  przed jakimkolwiek rządem, który
stworzą, a na jego czele będzie religijny antychryst!”

CZTERY ŻYWIOŁY – „Lata temu, ujawniłem to tutaj w wiadomości (wizji) – (#1), gdzie woda była zamieszana laską. I od
tego czasu widzieliśmy niektóre z najgorszych powodzi  i  zniszczeń wód od wieków!” A następnie (#2) „powietrze zostało
zmącone. I nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak wielu burz (śniegu), tornad, zniszczeń wiatru! Nawet prądy wiatru zmieniły się
przynosząc katastrofę w każdym kierunku,  itd.!”  (#3)  „Ogień bardzo płonął  i  od tego momentu nastał  srogi  głód w wielu
krańcach  świata! To ostatecznie  doprowadzi  do  światowego braku pożywienia!”  (Ap.  6:5-8)  „Z powietrza  można było
zobaczyć  ciała  na  ziemi,  gdzie  wyczołgały  się  z  miast.  To  było  podczas  Wielkiego  Ucisku!  To  było  spotęgowane  lub
spowodowane również promieniowaniem! Lecz ‘przed tym’ (Uciskiem), widziałem wielką falę wody, reprezentującą wielkie
ocalenie, uzdrawiające odrodzenie. Wielkie zgromadzenie (wybrani), a następnie ogromna chwała w niebiosach reprezentująca
lub przygotowująca na pobranie!” – „Wielkie rzeczy są blisko, czas zjednoczenia!” – (#4) „Ziemia wielce się poruszyła. A w tym
proroczym znaku, widzieliśmy niektóre z najbardziej srogich trzęsień ziemi, na całej ziemi. I to zwiększy się do momentu kiedy
oś  ziemi  ponownie  się  zmieni  w  największym światowym  trzęsieniu!”  (Ap.  16:18-20)  –  Wszystko  to  spowoduje  nagłe  i
niewiarygodne zmiany pośród narodów. Zatem przygotujmy się wszyscy, czuwajmy, módlmy się, gdyż w godzinie, o której
nie myślisz, nadejdzie Syn człowieczy! (Mat. 24:44) Koniec cytatu. 

W tym  miesiącu  wydaję  książkę  pod  tytułem  „Idols” oraz  DVD  „God’s  Love  and  Judgement.”  –  To  jest  czas  dla
prawdziwych ludzi Boga, by przyłączyć się do pracy w żniwach, by uczynili wszystko, co mogą, dla Boga, na odpuszczenie
twoich win, by ponownie połączyć wasze rodziny, posiadać twoje mienie i bezpiecznie zamieszkać w mądrości Bożej. To jest
moja modlitwa za tych wszystkich, którzy pomagają tej posłudze. 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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