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Drogi Partnerze w Żniwach,
Jak blisko jesteśmy od nadejścia antychrysta? Ale kim jest fałszywy prorok poprzedzający antychrysta. Czy jest tu teraz?
(Więcej o tym później.) Jeździec Czarnego Konia zaczyna jeździć tuż przed Wielkim Uciskiem. On jest głównym
jeźdźcem, który wydaje Ucisk. – Braki żywności, wielkie susze poprzedzające tego jeźdźca i wraz z tym jeźdźcem.
Największe pożary wciąż płoną i według ostatnich obliczeń w zachodnich Stanach Zjednoczonych było ich ponad 90. Do
tego dochodzi najbardziej katastrofalna pogoda. Huragany i wielkie powodzie idą przez południe, południowy wschód i
północny wschód. Wzrosła aktywność sejsmiczna na całym świecie. – Przynieśmy trochę więcej wglądu na temat
jeźdźców konnych z biblioteki brata Neala Frisby.
„Jeździec grozy wsiądzie! (Ap. 6) Biały jeździec naśladujący Chrystusa, zwodzący pokojem i dobrobytem, obiecujący
koniec wszystkich wojen, ale przyniesie najgorszą!” – „Czerwony koń przedstawia rzeź ludzkości w tym złym systemie! –
Wszyscy, którzy stawiają opór, zostaną zabici, a niektórzy uciekną!” – „Czarny koń objawia głód prawdziwego słowa
Bożego oraz przepowiada najgorszy głód, jaki świat kiedykolwiek widział! – Bez znaku nikt nie będzie mógł jeść
ani pracować w tych strasznych czasach! – Stany Zjednoczone i cała światowa waluta są tutaj przestarzałe!” – „Biały
koń dosłownie zamienił się w bladego konia śmierci, ostatniego z Apokalipsy; idą za nim groza, śmierć, zniszczenie i
piekło! To jest Armagedon!” – „Możesz podsumować całą sprawę w kilku słowach, (#1) Szatan i antychryst ich
oszukuje – (#2) zabija ich – (#3) głodzi ich – (#4) niszczy ziemię i zabiera ich do piekła! Co za złudzenie i oszustwo,
a większość ludności dała się na to nabrać, ponieważ nie wierzyli w prawdę. . . z wyjątkiem tego, że mądrzy byli wcześniej
pobrani!”
„Aby pojawił się nowy światowy system ekonomiczny, który jest przepowiedziany w Ap. rozdziałach 6 i 13, jaka siła
pozostała w dolarze Stanów Zjednoczonych musi zostać zniszczona! Ostateczny upadek gospodarczy uciszyłby
chrześcijańskie głosy w naszym narodzie i reszcie świata!” – „Nasz rząd i wszystkie rządy są tak głęboko zadłużone (o
biliony dolarów), że prędzej czy później nadejdzie wybuch! Komputery elektroniczne i nowe wynalazki mają kontrolować
handel i wreszcie ludzi i wszystkie rzeczy, z którymi są związane – bankowość, kupowanie, sprzedaż itp.!” Prorocze
spojrzenie – „Przyszłe wojny będą kierowane decyzjami podejmowanymi przez komputery; elektroniczne polecenie przycisku!
– Źródła prowadzące do systemu antychrysta już twierdzą, że biokomputery mogą później rozwiązać światowe bezrobocie,
niedobory energii, koszty leczenia, problemy przemysłowe, niedobory żywności i kryzysy finansowe! – Lecz według Pisma”
wszystko to w końcu się nie powiedzie!” „Wydarzenia, których nigdy wcześniej nie widziano, będą miały miejsce.
Oszałamiające i niewiarygodne wydarzenia będą miały miejsce, wstrząsając samymi podstawami społeczeństwa! – I
ewidentnie będzie się pogarszać, prowadząc do apokaliptycznych wydarzeń wszech czasów! Księga Objawienia będzie
dosłownie żywa w ognistym proroctwie!” – „Jest wiele proroctw wskazujących na to wydarzenie. Rozważmy kilka!” – „Dopiero
dzisiejsza nowoczesna technologia może wprowadzić uniwersalny system monetarny na całym świecie! Trwają prace nad
systemem komputerowym obejmującym znak międzynarodowy, który ma być używany w najbliższej przyszłości! Pismo Święte
oświadczyło, że tak będzie. Ludzie kiedyś myśleli, że to niemożliwe, aby oznaczyć i kontrolować całą Ziemię, ale teraz, dzięki
nowej technologii, można to łatwo zobaczyć!” – „Kolejną nieomylną przepowiednią jest nieobliczalna pogoda ostatnich kilku lat,
która przyniosła najzimniejsze zimy i najsurowsze lata od dziesięcioleci! Ciężkie susze w niektórych częściach świata,
powodzie, głód i zarazy w innych częściach! Tornada, huragany i ogromne trzęsienia ziemi przybierają na sile, a także
powodują zniszczenia!” – „Wydaje się, że ogień pożera części ziemi, gdy na całym świecie wybuchają wulkany! Szelfy
kontynentalne stopniowo się przesuwają, przynosząc mniejsze i większe wstrząsy, aż w końcu upadną miasta narodów! (Ap.
16:19) I wszystko stopniowo się wypełnia, a wokół nas są niebiańskie znaki wskazujące na Jego powrót!” – „Biblia oświadczyła,
że będzie czas opóźnienia między wczesnym, a późnym deszczem (Mat. 25:5) lekkie wahanie! Ale ci, którzy naprawdę kochali
Jezusa, nadal wyczekują wołania o północy! Po tym wahaniu wydarzenia miały nastąpić szybko!” – „Słowo Boże (Księga
Objawienia) kończy się tymi futurystycznymi stwierdzeniami, które mają się teraz wydarzyć! Słowo kończy się potrójnym
przesłaniem: Oto przyjdę szybko! Powtórzone 3 razy. (Ap. 22:7, 12, 20) kończąc na, z pewnością przyjdę szybko. Ono oznacza
zdecydowanie!” Koniec cytatu.
W tym miesiącu wypuszczam wspaniałą Nową Książkę zatytułowaną „Divine Love – Eagle’s Claw” i DVD „The Difference –
Prophecy” – To była bardzo trudna seria, nad którą pracowałem, a twoja nieustająca pomoc była wielkim błogosławieństwem.
Wiem, że Jezus będzie ci błogosławił, prowadził i da ci powodzenie w nadchodzących dniach! Będę o tobie wspominał 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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