
Drogi Partnerze w Żniwach,
Świat w kryzysie! W pogodzie i na naszej granicy. W tym czasie tysiące dzieci jest przetrzymywanych w schroniskach na naszej

granicy, a ludzie z całego świata przybywają, aby skorzystać z dobrodziejstw Amerykanów. - Spodziewane ponad 2 miliony ludzi
do lipca. - Miesiące luty i marzec przyniosły najgorszy sezon tornad z ponad 75 rejestrów, jak również ponad 85 mil na
godzinę  burze  wiatrowe,  a  ogromne  powodzie  także  przynoszą  wiele  zniszczeń.  Klimatolodzy  przewidują  więcej.
Również na Islandii wybuchł wulkan po 800 latach uśpienia. Brat Frisby wspomniał o wielu wydarzeniach końca wieku, które
mają nadejść, a które teraz nadchodzą. Przeczytajmy teraz jedno z pism Neala Frisby. 

„Biblia daje kolejny znak, na który należy uważać, gdy wiek dobiegnie końca, a jest nim zaraza!” (Mateusz 24:7) -
„Rozprzestrzenianie się różnych trucizn będzie się nasilać po całej ziemi wraz z nowymi plagami i chorobami! W końcu to
zakończy się sądem! ” (Ap. 16:3-11) „Innym znakiem, na który należy zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości, jest walka między
bogatymi ludźmi (przemysłem i siłą roboczą, także bankami i giełdą!). Uważaj na kilka poważnych wstrząsów związanych z tym,
katastrofa będzie na ogromną skalę. Rozliczenie bogatych tyranów nie jest tak odległe. (Jakuba 5:1-4) - „W przyszłości, wyczekuj
zbrodni i chaosu na naszych ulicach, panują katastrofalne warunki”. - „Inny znak, który pojawiał się codziennie wokół nas, jest
widoczny w Ewangelii Łukasza 21:26, gdy serca ludzi słabną ze strachu z powodu obawy przed tym, co ma nastąpić
wkrótce! „Inną przepowiednią, którą podaje Biblia, jest powstanie i upadek fałszywych kultów! (I Tym. 4:1-3). Paweł podkreśla,
że w późniejszych czasach ludzie odejdą od wiary i popadną w złudzenia! Kościół rzymski był pierwszym wielkim odejściem od
wiary  we wcześniejszych czasach!  ”  - „We współczesnych religiach i  nowych  kultach  bożki  i  orgie  przyjemności  będą
powszechne w nadchodzącym systemie bestii!” 

Dan. 12:4, „ujawnia przepowiednię, która ma miejsce w związku z powrotem Chrystusa! Wielu spieszy się, aby dostać się tu i
tam (wiek odrzutowców i motoryzacji)! ” - „Wiedza zostanie zwiększona! Prorocze znaczenie, anioł przepowiedział wielki
wzrost w ludzkiej wiedzy! Wynalazek siły atomowej! Tam nastąpił ogromny wzrost wiedzy ludzkiej! Moglibyśmy omówić setki
rzeczy, ale weźmy prognozę komputera! Komputery stają się prawie ludzkie! Możliwe, że po wejściu w Wielki Ucisk dziwne duchy
demonów mogą w nie wejść  i  mówić do człowieka,  przekazując  mu informacje,  których nigdy wcześniej  nie słyszał!  ”  -  „W
rzeczywistości  niektóre  komputery  mogą  wykonać  milion  obliczeń  na  sekundę!  Wraz  z  końcem  wieku  informacje
komputerowe wpadną w ręce dyktatora! Potencjalne niebezpieczeństwo związane z komputerem i jego niewłaściwym
użyciem przekracza nasze wyobrażenia! ” Nic dziwnego w Ezech. 28:3, „ujawnia fałszywego króla jako mądrzejszego od
Daniela! Najwyraźniej miał do dyspozycji komputer elektroniczny ze wszystkimi tajnymi informacjami! ”  W Ap. 13:13-17
„ponownie widzimy możliwość pojawienia się tej dziwnej maszyny w połączeniu z mówiącym obrazem! -  Wspomniany ogień
zawiera  także  elektryczność,  ogień  atomowy  i  różne  inne  cuda!  ”  Werset  16  „ujawnia,  że  dzięki  temu  elektronicznemu
wynalazkowi są w stanie zapanować nad całą ziemią! „Wielu słyszało o George'u Orwellu. Napisał książkę, w której powiedział, że
świat stanie się państwem policyjnym, którego obywatele nie będą mogli wykonać żadnego ruchu bez ujawnienia wszystkiego!
Pismo wydawało się wtedy science fiction. Ale nagle pojawił się komputer i już widzimy, jak to się dzieje! I najwyraźniej wzrośnie
stokrotnie. „Widzimy, że Elektroniczny Jeździec będzie jeździł”. Ap. 6:8 „Śmierć!” 

„Wszystkie znaki wskazują, że świat przygotowuje się na super dyktatora mistrzowskiego oszustwa. Będzie cesarzem świata i
powinien zacząć pojawiać się na scenie.  Najwyraźniej w tych przewidywanych czasach mamy uważać na chaos gospodarczy,
różnorodne susze, trzęsienia ziemi, głód, powodzie i niedobory żywności! ” - „Nadchodzi katastrofalna rozgrywka, holokaust
jest praktycznie poza ludzkim pojęciem, aby to pojąć! ”- „Nadchodzące kryzysy będą tak intensywne, że dyktatura będzie
jedynym możliwym rodzajem rządu! ” - „Przed nami zmiany! Widzimy obecnie wiele krajów handlujących złotem! Przygotowują
się do komercyjnego Babilonu - Ap. 18:12 i religijnego Babilonu, Ap. 17:4! " - „W końcu waluty na ziemi, jakie znaliśmy, staną się
bezwartościowe! Dozwolone będą tylko pieniądze antychrysta prowadzące do znaku! ” -  „Ten dziwny dyktator najwyraźniej
wzrośnie dzięki super inflacji  i  nadchodzącej  depresji,  dając mu całkowitą kontrolę! Rozpoczynamy Wielki  Ucisk! ”
Wszystkie prorocze znaki wskazują, że ten czas chaosu i kłopotów nadejdzie. „Widzimy więc, że sytuacja się zintensyfikuje, a
najważniejsze wydarzenia wszech czasów zbiegną się i będą miały miejsce!” Koniec cytatu. 

W tym miesiącu wydam wspaniałą nową książkę z trzema kazaniami pod tytułem „WATCHFULNESS”, a także DVD, „Prophetic
Waves” - Pan obiecał, że w obecnym stanie narodu będzie z nami w godzinie, w której żyjemy. Wspaniale jest widzieć, jak ludzie
stoją za posługą Pana. Twoja pomoc jest naprawdę doceniana. Będę cię wspominał w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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