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Drogi Partnerze w Żniwach,
Gdy wchodzimy w Nowy Rok 2020, kto mógł w to uwierzyć, widzieliśmy, że miało miejsce tak wiele ważnych wydarzeń, że nasz
ostatni wiek się kończy. Nadchodzi nowa seria, ale wciąż dużo badań nad nią. Myślałem w tej chwili odpowiedni byłby następujący
list z biblioteki Neala Frisby A teraz cytujemy:
„Pismo jest ponownie na ścianie! – Przyjrzyjmy się bliżej temu specjalnemu pismu i zobaczmy czy potrafimy odczytać te
znaki!” – „Zaskakujące wydarzenia będą miały miejsce w tym roku! W rzeczywistości wchodzimy w wstrząsającą erę, która
wkrótce ujrzy powrót Chrystusa!” – „Widzimy przed sobą dni Noego i Lota, znak pączkującego Drzewa Figowego (Izrael) i znak
generacji, która zobaczy wypełnienie się wszystkich tych rzeczy! – Widzimy znak nieszczęścia narodów z rozterkami i
niepokojem! A teraz widzimy wszystkie narody w strachu przed nadejściem Wojny Atomowej!” (Łukasz 21:25-26) –
„Ludzie widzą, jak obecnie niektórym narodom brakuje żywności, mówi się, że niektórym państwom kończą się zasoby naturalne;
ich waluty tracą wartość itd.! – Ale według Pana Jezusa najważniejszą rzeczą jaka teraz się kończy, jest czas!” – „Nasze dni i lata są
policzone, a my odlecimy! – A świat będzie świadkiem sądu i przytłaczających wydarzeń!”
„Pisma, mówią, że Pan określił czasy jeszcze przed tym, jak zostały wyznaczone i gdzie narody będą zamieszkiwać! (Dz.
17:26) – I wyznaczył On dzień!” (Werset 31) – „Przywódcy narodów mogą zobaczyć niektóre z tych rzeczy, o których
mówiliśmy, ale ważnej rzeczy nie potrafią zobaczyć, że ‘czas’ się kończy! – Wielu i nawet religijnych ludzi nie potrafią zobaczyć
pisma na ścianie! – Wkraczamy w czas potężnych sił, możemy zrozumieć i dostrzec ich ruchy!”
„Istnieją demoniczne działające siły, kierują one ludzi ku światowej przyjemności i powodując odstępstwo oraz wielkie
odejście!” – „Mamy międzynarodowe siły pracujące nad jednym światowym rządem! – Widzimy łączenie się sił religijnych,
jesteśmy świadkami działalności kultów światowych! – Widzimy siły przestępczości i świat podziemi zaciskający ich uchw ycenie!”
– „Byliśmy świadkami mocy silnych trunków i narkotyków przytłaczających młodzież! A także widzimy siły polityczne w działaniu!
A teraz widzimy cechy charyzmatycznego baranka wchodzącego do polityki (tak, jak to było przewidziane) wraz z innymi
religijnymi ugrupowaniami!” – „Jesteśmy również świadkami tworzenia się narodów, ujawniających siły wojny! - Widzimy siły
nadchodzącego fałszywego pokoju! Lecz w ostatecznym rozrachunku wszystkie te moce wzmogą się do ogromnych sił
spotykających się w Armagedonie! – A one są połączone w trzy ropuchy zagłady!” (Ap. 16:13-14) – „Przed pojawieniem się
ostatniego wydarzenia, możemy dodać, że ekonomiczne siły są w działaniu! Z każdej strony, gdy na to patrzysz, ludzie będą
pracować na jeden światowy system ekonomiczny!”
„Człowiek może spojrzeć w stronę przyszłości i zobaczyć pojawiające się na horyzoncie wstrząsające wydarzenia!” – „W tym
czasie widzimy Jezusa ciągnącego w jedną stronę, gromadząc swoich ludzi po jednej stronie w jedności i siły światowe ciągnące
populację w drugą stronę; grzech i odstępstwa! – Jak wielki huragan czasu, świat będzie wciągnięty w wir, z którego nie będą mogli
się wydostać! Jak czarna dziura w kosmosie, bez wyjścia!” – „Jezus jest odpowiedzią, a teraz jest czas, by Go poszukiwać!” – „Prorok
powiedział w Dan. 11:38, że Bóg mocy będzie działał podczas końca czasu! Poza tymi wszystkimi światowymi mocami, wkraczamy
w wiek duchowych mocy Pana, przynoszących dynamiczną zmianę dla Jego żniw! – Możemy także zobaczyć pracujące siły natury;
pogodę, trzęsienia itd.! I widzimy wypełnienie tego Pisma na naszych oczach! – Jest to wielki znak!” – Rzym. 8:22, „Wiemy
przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach!” – Powód jest dany w Wersecie 19, „Bo stworzenie z
upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych!” – To są Jego wybrani i są oni przeznaczeni i wyznaczeni, by pojawić się
w naszym pokoleniu!” (Wersety 29-31) – „I wiem przez głos i ducha Bożego, że docieram do tylu Jego ludzi, do ilu mogę dotrzeć w
tej ostatniej działalności Capstone Pana Jezusa! – Wkraczamy w najlepszy moment wieku!”
„Jak to zostało powiedziane wcześniej, ludzie nie mogą zobaczyć pisma na ścianie! Nawet pośród kościołów, są oni ślepi na
sprawy duchowe!” – „Oto powiedział Pan, są oni jak to Pismo: Mat. 13:15, Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i
oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się,
abym ich uzdrowił!” – „Mimo całego odstępstwa i odchodzenia, nadal posiadamy wspaniałą grupę ludzi w tym narodzie oraz na
świecie, którzy oczekują jeszcze większej odbudowy i odrodzenia niż kiedykolwiek!” – „Pan Jezus może działać pośród tych
wszystkich negatywnych mocy i zaprowadzić swoje dzieci do pełnej realizacji i pobrania! – To jest nasz moment, by czynić wielkie
rzeczy w cudach poprzez Pana Jezusa!” – „Zatem radujmy się, że Bóg objawił nam wszystkie te rzeczy, dzięki którym wiemy co
kryje przyszłość i znamy ważność elementu czasu!” – „Miej nową odwagę i oczekuj, że Pan uczyni dla ciebie wspaniałe rzeczy!”
W tym miesiącu wypuszczam nową książkę z dwoma kazaniami zatytułowanymi „Be Watchful” i „Translation Faith” a także
DVD „Prophetic Fullness!” - Dziękujemy za twoje nieustające wsparcie! To naprawdę było bardzo pomocne w naszej publikacji.
Szczerze dziękuję za wszystkie wasze modlitwy. Godzina jest późna i to, co dzisiaj robimy dla Pana, będzie zawsze zapamiętane.
Modlę się, aby Pan nadal błogosławił i prowadził was Swoją mądrością przez ten cały Nowy Rok.
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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