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Drogi Partnerze w Żniwach,
Co to był za rok! Omówimy kilka wydarzeń, które sprawiły, że był to dramatyczny rok. Na początku 2020 bardzo
poważna plaga - pandemia, wirus Covid -19, który wciąż się pogarsza, a teraz pojawia się nowa odmiana. To dobry czas na
przeczytanie Psalmu 91 dla boskiej ochrony. - Spójrzmy teraz, co Brat Frisby napisał, iż naród przejdzie w burzy ognia. Na
całym Zachodzie mieliśmy najwięcej pożarów w historii narodu. W tej chwili są nadal aktywne. (Również w Australii wielkie
zniszczenia burze ognia). - W tym samym czasie nasz naród przechodził przez największy polityczny wstrząs wszech czasów i
nadal jest kontynuowany. (Czy to początek końca dwupartyjnego systemu, czy też scalenia się w jeden system?) Przeczytajmy
kilka znaczących znaków z biblioteki Neala Frisby:
„Teraz świat potrzebuje Pana Jezusa i pełnej siły Jego namaszczonej mocy! Kiedy się rozglądamy widzimy, jak działają
demoniczne moce atakujące każdą część naszego narodu i każdą część świata! Ma się duchowe odczucie, że rzeczy dobiegają
końca, a wiek szybko zbliża się do punktu kulminacyjnego! ” - „Widzieliśmy w przeszłości głębokie zmiany, które wywarły
wielki wpływ na ten naród i będzie dotknięty jeszcze bardziej. Świat przechodzi od jednego szoku do drugiego, od jednego
zaskakującego wydarzenia do drugiego! Jak wiadomości mówią, kto wie, co wydarzy się dalej! ” - „Mogę odpowiedzieć,
wiele! Rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziano, wydarzą się! Eksplozywne wydarzenia czekają tuż przed, które
wstrząsną społeczeństwem, a później oddadzą je w ręce zjednoczonego systemu i kontroli!" - „Z wyjątkiem dzieci Pana,
społeczeństwo pogrąża się w chaosie i całkowicie kieruje się w złą stronę! Chociaż światu w końcu wyda się to słuszne, ale
nie skończy się to dobrze! Jest chmura złudzeń zstępuje na ludzkość; na narody zastawia się wielką pułapkę! ” - „Teraz jest
dzień zbawienia i uwolnienia, bo już wkrótce będzie za późno, nawet na to!”
Jedno jest pewne, Pan doskonale zdaje sobie sprawę ze wszystkich wydarzeń na ziemi! On sam jest odpowiedzią, jedyną,
która może pomóc dzieciom ludzkim! ” Z nagłej potrzeby w sercu, wiem że czas jest krótki, a my niebawem odlecimy! Aby
uzyskać cenne informacje, przeczytaj Ps. 90:1-6. Kontynuacja wersetu 9 pokazuje krótkość naszego czasu mówiąc:
„ kończymy nasze lata jak westchnienie!” Wers 10 ujawnia średni wiek osób żyjących na Ziemi. Potem mówi, że wkrótce
zostanie odcięty, a my odlatujemy! - Wers 12, „Więc naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca! Ten
werset ma dwojakie znaczenie w odniesieniu do życia, ale oznacza również dla nas śledź znaki wokół nas, abyśmy byli
świadomi Jego pojawienia się! ” Wers 13 mówi: „Powróć, o Panie, jak długo jeszcze? - Wiemy, ponieważ Izrael jest w
swojej ojczyźnie, nie potrwa to długo i nastąpi to w naszym pokoleniu! Jeśli prawdziwy Kościół zastosuje ich serca ku
mądrości, On objawi bliskość Jego pojawienia się! ” "Co tyczy się świata przyjście Jezusa będzie nagłe i nieoczekiwane! ” „Już widzimy cienie zaczynającego się pojawiać Antychrysta, więc wiemy, że Jezus przyjdzie bardzo szybko!”
„Wygląda na to, że wszystko na tym świecie jest skorumpowane lub zmierza w tym kierunku! Zanieczyszczenie, choroby,
głód, wojna, polityka, gospodarka, młodzież, narkotyki! Pytanie, kiedy to się skończy? Jak możemy wyjść z tego bałaganu?
Kto to wyprostuje? ” - „Mówią, że potrzeba prawdziwego super lidera! I właśnie rośnie osobowość tego typu i zyskuje moc! ”
- „Biblia zdecydowanie uczy, gdy wiek dobiegnie końca, na świecie pojawi się wielki oszust, człowiek o ogromnej mocy,
fascynująca osobowość, która będzie reprezentować siebie nawet jako Boga! Ale prawda jest taka, że jest on
arcydziełem Szatana! Paweł mówi o tej postaci w 2 Tes. 2: 4 jako syn zatracenia! On okaże moce, które oszukają świat! Ten,
który rozumie tajemnicze zdania! On zwiedzie masy i wzbudzi ich podziw! ” - „Będzie charyzmatyczny, otoczony
pierwiastkiem tajemnicy! On odurzy ludzkość złudzeniem; świat udawania i fantazji! Lecz to wszystko będzie kłamstwem i
oszustwem! ” - „Uważam, że te wydarzenia są rzeczywiście bardzo bliskie!” Koniec cytatu. - Brat Frisby wspomniał, aby
śledzić znaki wokół nas. 10 lutego będzie wielki znak na niebie. Planeta w linii z Saturnem, Księżyc, Wenus, Jowisz, Merkury
i Słońce, a wszystko to w konstelacji Wodnika.
W tym miesiącu wydam nową książkę zatytułowaną „The Appointments ” i kiedy to przeczytasz, przekonasz się, że każdy z
nas ma spotkanie z Panem Jezusem, naszym Zbawicielem. Wszystkie wydarzenia są zaplanowane przez Pana! - Również DVD
„The Truth and the Light”. - Wkraczając w Nowy Rok, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby opublikować tę cenną
ewangelię! Będą wspominać cię w modlitwie. Niech Pan błogosławi i prowadzi cię w Jego cudownej mądrości.
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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