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Drogi Partnerze w Żniwach,
Spójrzmy na światowe wydarzenia pogodowe, wulkany i trzęsienia ziemi. - Pożary niszczą Australię, jak nigdy dotąd i teraz najgorsze
gradobicie. Erupcje wulkanów na Filipinach, trzęsienia ziemi w Puerto Rico i Stany Zjednoczone mające różne warunki zimowe z tornadami
i dużym śniegiem. A teraz ważny list z biblioteki Neala Frisby, Symole Czasu – Koniec Wieku.
„W tym liście weźmiemy pod uwagę wielkie wydarzenia i istotne symbole podane w Biblii! – Zacznijmy tam, gdzie to wszystko się
zaczęło!” Rodz. 2:10-14, „Rzeka, która wypływała z Edenu rozdzieliła się na cztery główne rzeki! Stąd widzimy z jakiego miejsca
rozprzestrzeniły się wszystkie narody, reprezentując siły świata pośród ludzi, z których cztery mocarstwa dominują światem w tym czasie! I
te cztery siły ponownie złączą się w jedną głowę!” (Werset 11) Jedna głowa bogactwa, wspomina o złocie! – Także człowiek ponownie
będzie brać udział w złym drzewie, bestii i jej wizerunku! (Werset 9) Rodz. 3:1-4 – Księga Apokalipsy zarządza symbolicznym językiem,
by przepowiedzieć przyszłe wydarzenia, które mają się pojawić, gdy wiek się kończy! Objawia powstanie siły bestii, która dzięki
władzy Szatana, będzie praktykowała diaboliczną moc na ziemi. Pierwszy symbol, jaki widzimy to smok, Ap. 12:7 – drugi orzeł, Ap.
12:14 – trzeci niedźwiedź, Ap. 13:2 – czwarty lew, Ap. 13:2. – W niesamowitym opisie dostrzegamy cztery siły, które dominują dzisiaj na
świecie!” – „Smok jest symbolem Chin, ale w innym szczególnym przykładzie, również reprezentuje Szatana!” – Ap. 12:9, „Wielki smok,
Diabeł”. – „Orzeł identyfikowany jest ze Stanami Zjednoczonymi (barankiem), który później skłania się w kierunku smoka. (Ap. 13:11-16).
Niedźwiedź, symbol Rosji. – Lew, symbol Wielkiej Brytanii! – Widzimy, że wszystkie te symbole zostały już kiedyś użyte przez starożytne
królestwa! Niemniej jednak, wszystko to zjednoczy się ponownie pod Babilonem i odnowionym Imperium!” (Dan. 2:40) – Ap. 13:1-2 ukazuje
pełny obraz ze smokiem (Szatan), dowodzącym dominującymi siłami świata!
„Biblia daje kolejny znak do obserwowania, gdy wiek się kończy, jest to zaraza!” (Mat. 24:7) – „Rozprzestrzenienie się różnych trucizn
zwiększy się na całym świecie wraz z nowymi plagami i chorobami! Ostatecznie zakończy się to w osądzeniu!” (Ap. 16:3-11) „Innym
znakiem do zaobserwowania w bliskiej przyszłości jest walka pomiędzy bogatymi ludźmi (przemysł i praca, a także banki i giełda). Zwróć
uwagę na niektóre ważne przewroty dotyczące tego, katastrofa będzie na ogromną skalę. Rozrachunek z bogatymi tyranami, nie jest tak
daleko. (Jakub 5:1-4) – „W przyszłości zaobserwuj przestępczość i chaos na naszych ulicach, będą przeważały katastrofalne warunki”. „Inną
przepowiednią, którą podaje Biblia jest wzrost i upadek fałszywych kultów! (I Tym. 4:1-3) Paweł podkreśla, że w późniejszych czasach,
ludzie odejdą od wiary ku złudzeniom! Kościół Rzymski był pierwszym wielkim odejściem od wiary we wcześniejszych czasach!” – „We
współczesnych religiach i nowych kultach, bożki i orgie przyjemności będą rozpowszechnione w nadchodzącym systemie bestii!”
Dan. 12:4, „ujawnia przepowiednię, która występuje w połączeniu z powrotem Chrystusa! Wielu będzie w pośpiechu, aby dotrzeć tam i z
powrotem (wiek odrzutowców i samochodów)!” – „Zwiększy się wiedza! Prorocze znaczenie, anioł przepowiedział wielki wzrost
ludzkiej wiedzy! Wynalezienie energii atomowej! Nastąpił ogromny rozwój w ludzkiej wiedzy! Moglibyśmy przedyskutować setki rzeczy,
lecz zajmiemy się przepowiednią komputera! Komputery stają się niemal jak ludzie! Całkiem możliwe, że wchodząc w Wielki Ucisk, dziwne
demoniczne duchy mogą w nie wejść i przemawiać do człowieka, dając mu informacje, jakich nigdy wcześniej nie słyszał!” – „Jak to jest, że
niektóre komputery potrafią dokonać miliona obliczeń w sekundę! Gdy wiek się kończy, informacja komputerowa dostanie się w ręce
dyktatora! Potencjalne niebezpieczeństwo komputera i jego nieprawidłowe użycie przerasta naszą wyobraźnię!” Nic dziwnego, że
Ez. 28:3, „objawia fałszywego króla, za mądrzejszego od Daniela! Najwyraźniej miał on w swoim posiadaniu elektroniczny
komputer ze wszystkimi sekretnymi informacjami w nim!” W Ap. 13:13-17, „widzimy ponownie możliwości tej dziwnej maszyny wraz z
mówiącym obrazem! – Wspomniany ogień obejmuje elektryczność, ogień atomowy, wraz z wieloma innymi cudami!” Werset 16 „objawia, że
są oni w stanie zdyscyplinować sobie całą ziemię dzięki temu elektronicznemu wynalazkowi!” Wielu słyszało o George Orwell. Napisał on
książkę, w której powiedział, że świat przejdzie do stanu policyjnego, w którym obywatele nie będą mogli uczynić ruchu, który nie byłby
wiadomy! To co napisał (wówczas) wydawało się fantastyką naukową w tamtych czasach. Lecz nagle komputer pojawił się na widoku i już
widzimy, jak niektóre z tych rzeczy dokonują się! I najwyraźniej wzrośnie to stokrotnie. „Widzimy, że Elektroniczny Jeździec będzie jechać”.
Ap. 6:8 „Śmierć”!
„Wszystkie te znaki wskazują, że świat przygotowuje się na nadzwyczajnego dyktatora, mistrzowskiego oszustwa. Będzie on cesarzem
świata i powinien zacząć pojawiać się na scenie. Najwyraźniej, podczas tych przepowiedzianych czasów, powinniśmy zwrócić uwagę na
ekonomiczny chaos, różne susze, trzęsienia, głody, powodzie i braki żywności!” – „Nadchodzi katastroficzny porachunek, zagłada jest
praktycznie poza śmiertelną koncepcją, by móc sobie zdać z tego sprawę!” – „Nadchodzące kryzysy będą tak bardzo intensywne, że
jedynym możliwym rodzajem władzy stanie się dyktatura!” – „Zmiany są przed nami! Widzimy teraz wiele krajów handlujących złotem!
Przygotowują się oni na Komercyjny Babilon – Ap. 18:12, oraz religijny Babilon, Ap. 17:4!” – „Ostatecznie waluty na świecie, które znamy
staną się bezwartościowe! Jedynie pieniądze antychrysta prowadzące do znaku, będą dozwolone!” – „Ten dziwny dyktator powstanie
przez ogromną inflację i nadchodzącą depresję, dając mu całkowitą kontrolę! Zmierzamy w kierunku Wielkiego Ucisku” Mamy
zapoczątkowanie w kierunku Wielkiego Ucisku. Wszystkie prorocze znaki wskazują, że ten czas chaosu i problemów pojawi się w
niedalekiej przyszłości. „Zatem widzimy, że rzeczy staną się intensywniejsze i najważniejsze wydarzenia wszystkich czasów zbiegną się i
będą miały miejsce!”
W tym miesiącu mamy wspaniałą nową książkę kazań zatytułowaną „Stand Sure!” I DVD „The Dragon”. Twoje dalsze wsparcie w tej
chwili jest bardzo ważne. Wielce to doceniam. Będę się modlił, aby Bóg odpowiedział na wasze modlitwy i obdarzył was Jego wielką
mądrością.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Napisz i otrzymaj
ulotki i książki
by przekazać dalej
jako świadectwo

Jeśli chcesz być częścią tej posługi,
masz zapytanie o modlitwę, czy chcesz przyjąć Jezusa?
Odwiedź naszą stronę internetową i przekaż ten list!
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