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Drogi Partnerze w Żniwach,
Gdy zbliżamy się do 4 lipca 2021 roku, w jakim byliśmy roku. Naród ma 245 lat i spójrz na wszystkie wydarzenia,
które miały miejsce. W tym liście zacznę od nowej serii o nazwie The Black Horse Rider (Jeździec na czarnym
koniu). Przed czarnym koniem widzieliśmy białego konia (Ap. 6:2) podróżującego po całym świecie. A po jedzie na
białym koniu, Biblia wskazuje na jazdę na czerwonym koniu (Ap. 6:4). A czerwony koń jeździ, jak widać, zabijając i
mordując na wielką skalę na całym świecie. Teraz zacznijmy od czarnego konia (Ap. 6:5 i 6). Już teraz widać
niedobory i wzrost inflacji jadących w tym samym czasie. Wielu pisarzy finansowych opisuje to wydarzenie jako
depresję inflacyjną. Wstawmy teraz kilka cytatów z biblioteki brata Neala Frisby:
„Rządy wydrukowały za dużo papierowej waluty i to jest jedną z przyczyn, które powodują inflację! Tak więc
pieniądze mają coraz mniejszą wartość, a ceny są wymuszane wyżej i wyżej! To otwiera drogę do dyktatury,
pamiętajcie, że Adolf Hitler doszedł do władzy po inflacyjnym bankructwie w Niemczech!” „Cała gospodarka i sam
rząd mogą zostać przejęte przez ten sam rodzaj dyktatury!” (Przeczytaj Ap. 13:11-18 i Ap. 6:5-8) – „Ta inflacja, w
połączeniu z niedoborami i głodem, może absolutnie doprowadzić do silnej kontroli! Również zbrodnie i przemoc
znacznie wzrosły podczas niszczycielskiego czasu w Niemczech! W tym chaotycznym okresie Hitler zaczął dochodzić do
władzy!” A więc nadejdzie więcej inflacyjnej przemocy! „Recesja pogorszy się w depresję, ale z tego wyjdzie nowy
system światowy, a później powróci dobrobyt, ale końcu prowadzi prosto do znaku antychrysta!” (Łuk. 17:2729 – Ap. 13 – Dn. 8:25) „Wtedy głód wzrośnie jeszcze straszniej podczas Ucisku!”
„Teraz wstawmy tutaj ważną część. Jaki był biblijny wzór postępowania w sprawach handlowych i gospodarczych?
Abraham i Józef podali właściwy sposób, chociaż wiele innych wersetów również to potwierdza! (Przeczytaj
Rdz. 23:16 – Rdz. 24:35 – Rdz. 43:21 – Rdz. 44:8 – dobry przykład, Rdz. 47:14-27.) Ci wielcy prorocy właściwie
wykorzystali swoje bogactwo – Ale w Jakubie 5:1-6 pokazuje, że źli ludzie nadużywają go, a potem Bóg sprowadza sąd
w czasie ostatecznym”. „Ekspert finansowy od waluty i doradca finansowy wielu dużych firm i zagranicznych rządów
powiedział, że nadchodzi nowa waluta i system. Uważa, że inflacja będzie kontynuować wzrost z dalszą dewaluacją
dolara. „Wszystkie te wydarzenia, niedobory i klęski głodu na świecie mogą wreszcie doprowadzić do powstania
państwa policyjnego i stanu wojennego!” (Ap.13) Wtedy jeździec ucisku na czarnym koniu pojawi się. (Ap.6)
przynosząc ekonomiczne konwulsje i głód.
„Nie piszę przeciwko dolarowi amerykańskiemu, wydaj go i użyj do Ewangelii, dopóki to działa; ale my mówimy, że
zeszli z konstytucyjnego standardu, a ludzie zostali oszukani ze znacznej części jego wartości!” „Również Stany
Zjednoczone tracą wartość swojej moralności i popadają w grzeszny, katastrofalny upadek! Te słowa mogą
podsumować cały artykuł, „Od wzlotu do upadku”. Koniec cytatu.
Przejdźmy teraz do naszej pogody. W ostatnim czasie doszło do ogromnej ilości potężnych, niszczycielskich
burz, które docierają do części Stanów Zjednoczonych na południowym zachodzie, ogromne niszczycielskie
pożary są niemal wszędzie. Wiele dużych jezior jest prawie wyschniętych, co powoduje ogromne niedobory wody,
jeśli susza będzie trwała. Naukowcy mówią że nic tak poważnego, jak to miało miejsce od ponad 125 lat – ta seria
o czarnym jeźdźcu nie mogła nadejść w żadnym innym czasie, ponieważ w trakcie i po czarnym jeźdźcu największy
ucisk wszech czasów będzie na całej ziemi. Więcej o tym później.
W tym miesiącu wypuszczam wspaniałą nową książkę zatytułowaną „Eternal Friendship”. Będziesz wiedział, kto jest
twoim najlepszym przyjacielem! Również DVD „The False Prophet”. – Czas na wsparcie posługi nie mógł być ważniejszy niż
teraz. Publikujemy nową serię książek, o które będziesz mógł poprosić w najbliższej przyszłości. Wiem, że Bóg cię
pobłogosławi i poprowadzi Jego cudowną mądrością. Szczerze doceniam wszystko, co robisz i zawsze będę wspominać Cię w
mojej 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.

w w w. N e a l F r i s b y. p l | w w w. T h e Tr a n s l a t i o n A l e r t . o r g

Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537
biuro@oficjalnynealfrisby.pl

