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Drogi Partnerze w Żniwach,
W ubiegłym miesiącu ujawniliśmy fakty dotyczące nadchodzących zmian w śledzeniu osób. Od tego czasu rozwijają
nowy, bardziej złowieszczy sposób, nazywając to „tracing” (śledzenie) Zgodnie z tym w przyszłości aby wejść do
sklepu, musisz się zapisać, podać swoją tożsamość, a oni dadzą ci kartę z chipem i będziesz śledzony. Więcej na ten
temat później. - Brat Neal Frisby opublikował list opisujący dokładnie, gdzie znajdujemy się w czasie. A teraz ten ważny
list:
„Spójrzmy w przyszłość, a także na wydarzenia mające obecnie miejsce. Państwa cierpią z powodu
międzynarodowego kryzysu monetarnego, są one w zakłopotaniu i w dezorientacji! Człowiek o okrutnym obliczu
(bestia) rozumiejący tajemne rzeczy pojawi się w samym środku światowych problemów!” „Zostało powiedziane, że
w historii państwo może przezwyciężyć kryzys i wyjść silniejszym, lecz nie było jeszcze państwa, które
trwałoby kilka lat z rzędu z dwucyfrową inflacją i pozostało demokracją! Całkowicie poza kontrolą, inflacja
ostatecznie przyczynia się do bankructwa wszystkich, wliczając rząd! Produkcja zaczyna być zatrzymana i pojawia
się chaos! Jedyną alternatywą jest dyktatura, by przywrócić porządek!” „Kiedy USA utraci swoją wolność, nie zostanie
ona nigdy przywrócona. Jest to historyczny fakt!”
„W przyszłości, kilka ważnych rzeczy do zaobserwowania, które napotkają świat i ten naród to niedostatki, kryzys
pracy i narodowy dług. Poważany ekonomista powiedział, że ogromne ekonomiczne konwulsje (drgawki) mają
zamiar zniszczyć całą strukturę finansową świata i wpłynie na Stany Zjednoczone! Końcowym rezultatem
będzie recesyjna, i inflacyjna depresja, której wielkości nigdy wcześniej nie doświadczono. Miliony ludzi będzie
bez pracy, miliony będą głodne. Bunty, zabójstwa i grabieże pokryją narody! – „To z pewnością może nastąpić blisko
zbliżającego się Wielkiego Ucisku, do czasu przywrócenia dobrobytu (nowego systemu) i zapanowania nad
chaosem!” – „Także później, zbliżając się do Wielkiego Ucisku, choroby zaczną nękać życie wielu milionów ludzi! Miasta
będą jak dżungle dotknięte przez wpół zagłodzonych ludzi, polujących na słabszych, starszych i bezbronnych! Nastanie
natarczywy głód młodych, spoglądający niewinni ciemnymi, zapadniętymi oczami, błagającymi o odrobinę jedzenia,
którego nie ma, by im dać!” „Ziemia jest ‘oznaczona’ i na końcu Ucisku jedzenia będzie nie wiele, przez co Wojna
Armagedon będzie promowana!” „W czasie Ucisku, z jednej strony jest dobrobyt, a z drugiej strony głód!” – „W
przyszłych dniach będziemy mogli zobaczyć w małym stopniu to, co wydarzy się w dużej mierze w późniejszym czasie!”
”ZIEMIA POZA RÓWNOWAGĄ - Ziemia znacznie się zmienia. Według tematu naukowego to mówi, nadchodzące plagi
i nowe choroby. W Psalmie 82:5 jest napisane, że fundament ziemi jest poza kierunkiem. Słupy magnetyczne
stopniowo się przesuwają. Ogień mocno trzęsie się w środku ziemi! Płyty tektoniczne pod powierzchnią morza powoli
przesuwają kontynenty ku nadchodzącym wstrząsom! Zanieczyszczenie planety zbiera swoje żniwo tak samo, jak
erupcje wulkaniczne wpływają na naszą pogodę wraz z innymi rzeczami przynosząc ogromne zmiany we wzorcach
cyklu natury! Plamy słoneczne powodują i będą powodować potężne fale upałów i mroźne burze, wiatry, deszcz itp.
„Grzech i odrzucenie prawdziwego Boga spowodował, że Ziemia wytrąciła się z równowagi, podobnie jak w
czasach powodzi! I Jezus powiedział, że tak będzie! Teraz naukowcy potwierdzają Pisma, które przepowiadają to
wraz z końcem wieku. ”
„Niech każdy dzień liczy się dla naszego Pana Jezusa! Nie potrzebujemy większego świadectwa, aby wiedzieć, że
nagle to się skończy! Mogę powiedzieć, że anioły i Święci Obserwatorzy szybko przemieszczają się z nieba na
ziemię w światłach, ponieważ kielich nieprawości jest pełny. I Bóg wkrótce przekaże ten świat w ręce złego
systemu! Oto Pan mówi, że dzisiaj jest dniem zbawienia! ” Koniec cytatu. - Co za aktualna wiadomość! Proroctwa brata
Frisby ujawniają, że wiek się zamyka.
W tym miesiącu wydaje nową książkę „Anointing Sons of Thunder” i DVD zatytułowane „Time”. - Nie ma lepszego czasu,
aby wesprzeć posługę i pomóc opublikować to ważne przesłanie. Niech Jezus prowadzi cię w Jego mądrości i aby ci się wiodło
każdego dnia. Będę pamiętać o tobie w modlitwie.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Nie zasypiaj! Jezus przyjdzie wkrótce!
Czy jesteś przygotowany?
Pozostań na ścieżce Pana,
w świętości i czystości!

Chcesz być częścią tej wspaniałej posługi,
masz zapytanie o modlitwę, czy chciałbyś więcej literatury biblijnej?
Odwiedź nasze strony internetowe lub napisz do nas.
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