
Drogi Partnerze w Żniwach,
W tym liście przejdziemy do faz czasowych. Na początku Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę. W pierwszej fazie Adam i Ewa

zgrzeszyli i wiedzieli, że są nadzy, Rodz. 3:7 i okryli się. Również Kain był pierwszym mordercą. Przemoc przyszła, gdy zabił
Abla. (Rodz. 4:8). Następna faza zaprowadzi nas do czasów Noego. Rodz. 6:5 mówi, że Bóg widział niegodziwość człowieka.
Werset 8, Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Werset 13 mówi: „I rzekł do Noego, położę kres istnienia wszystkich ludzi, bo ziemia
jest pełna wykroczeń”.  Kiedy Bóg ostrzegł Noego przed tym, co nadejdzie, poruszył się ze strachem i przygotował siebie i
swoją rodzinę do tego co miało nadejść! W tej godzinie prawdziwy kościół Boży powinien postępować podobnie! Zbliżamy się
do zachódu słońca, to zdecydowanie ostatni zmierzch czasu! – II Piotra 2:4, „Gdyż Bóg nie oszczędził aniołów, które zgrzeszyły, ale
ich  rzucił  do  piekła.  A  teraz  w  wersecie  5  nie  oszczędził  starego  świata,  ale  uratował  Noego,  jako  ósmego,  głosiciela
sprawiedliwości, sprowadzając potop na świat bezbożnych”. Łukasza 17:26 i 27: „I jak było za dni Noego, tak będzie i za dni
Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia… kiedy Noe wszedł do arki, nagle przyszedł potop i
wygubił  wszystkich”.  –  W  tej  następnej  fazie  zaczniemy  od  Cesarstwa  Rzymskiego  i  Babilonu.  Zanim  przejdziemy  dalej,
przyjrzymy się porażce Cesarstwa Rzymskiego i nadchodzącej porażce świata zachodniego . Wszystko to zaczęło się wraz z
rozwojem Rzymu.  Znaleźli  imperium tak  duże,  że  wzrost  obowiązków dbania  o  armię,  pracowników rządowych  i  programu
ekspansji,  w którym byli,  nie  mogło być  spełnione przez zwykły dochód.  Rozpoczęli  więc  program zaciągania  pożyczek,  aby
nadążyć za wszystkimi świadczeniami i  uprawnieniami.  Oni zaczęli  pożyczać z ich funduszy emerytalnych,  aby wypłacać
pracownikom ich własne pieniądze emerytalne, obiecując zwrot pieniędzy, gdy czasy się poprawią.  To postawiło ich na
drodze bez powrotu. W pewnym momencie 50 denarów zapłaciłoby roczne zapotrzebowanie na żywność przeciętnej rodziny. Do
czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego koszt tego samego standardu skończył się na 6000 denarów.  Wiele krajów, w tym USA,
rozważa pożyczenie z funduszy emerytalnych od federalnych pracowników. – Czy to nie brzmi znajomo? To postawiło ich
na tej samej drodze bez powrotu. Jedyną rzeczą, którą ma współczesny świat to prasa do drukowania pieniędzy. Skończy się to w
gorszy i szybszy sposób, niż zakończyło się Imperium Rzymskie. Imperium zaczęło swój upadek od niemoralności, przemocy i
korupcji  i  było takie,  że  imperium zaczęło obejmować wewnętrzne zadłużenie w końcu deprecjonując  ich walutę.  Jednym z
największych dla niemoralności były Pompeje, część Cesarstwa Rzymskiego, które zostały zniszczone przez gwałtowną erupcję
wulkanu. Były też wielkie igrzyska w rzymskim Koloseum, w których gladiatorzy zabijali Chrześcijan dla sportu.

„Rzućmy  okiem  na  to  co  ma  być,  ponieważ  zdecydowanie  jesteśmy  blisko  punktu  kulminacyjnego  wieku!  Tajemnica  i
niepewność  będą obfitować!  Nagłe  i  gwałtowne  zmiany dotyczące przyrody i  społeczeństwa.  Wiek  ukrywanych  i  ujawnienie
najbardziej zabójczych grzechów pojawi się!  Ekstremalność – fantazja zastępująca rzeczywistość! Świat marzeń, który zamienia się w
koszmar!”  „Według Pisma Świętego i proroczych przewidywań, zbliżamy się do powodzi wydarzeń nawet przed końcem tego
wieku. A według Ap. 18:8-10 sąd nadejdzie w ciągu jednego dnia i jednej godziny na ostatni Babilon.  Oczywiście świat zostanie w
to włączony, szybkość osądu”. – „Jezus powiedział, że to znak”. (Łuk. 21:20, 22 i 25) „A to, co On powiedział, stanie się!” –  W 1967 r.
Proroctwa brata Neal Frisby przewidywały te wydarzenia i cytujemy: „Rewolucja – USA – Zamieszki, rozlew krwi. Nastoletni bunt
będzie katapultować naród poprzez zmianę „nigdy wcześniej  nie widzianą” (religijną,  społeczną i  obywatelską).  Naród zrodzi nową
formę rządu. Przemoc to przejmie. W końcu to zmieni się w społecznego rodzaju ducha religijnego, jak Babilon.  – Sodomici –
Trudno mi było napisać ostatnią część tego. Pan powiedział mi, że głosiciele nie będą już krzyczeć przeciwko temu, ale zgodzą się z tym!
Nie  jest  to  napisane,  żeby  być nieprzyzwoitym,  lecz  na  znak .  Przyniesie  to  pojawienie  się  Sodomitów.  Homoseksualizm  będzie
nauczany  i  wspierany  w  edukacji.  Homoseksualiści  będą  plagą  w  odstępczych  kościołach.  Dostaną  się  nawet  do  organizacji
zielonoświątkowych.  Wszystko  to widziałem  i  więcej.  Mężczyźni  poślubią mężczyzn,  kobiety  poślubią  kobiety  o  niebywałych
liczbach.  Nadzy  nastolatkowie  będą szaleć  z  piciem,  seksem  i  narkotykami,  szukając  nowych  sposobów na  zmysłową  przyjemność,
sadystyczną do poziomu szaleństwa. Moralność całkowicie upadnie”. –  Następnie mówił on o malowaniu ciała – malowaniu ubrań.
Oni teraz organizują coroczne imprezy malowania ciała w parkach publicznych, blokując ulice z setkami osób uczestniczących w
malowaniu ciała, całkowicie nadzy, oglądani przez tysiące, jak malują nagie ciała – legalne wydarzenie, ponieważ nazywają to
„sztuką”.  On także widział erę elektroniki i samojezdnych samochodów. Wszystkie te wydarzenia, które mają teraz miejsce, o których
mówiono iż  pojawią  się  tuż  przed  przyjściem  Pana.  Jesteśmy na końcu czasu!  Ap.  3:17:  „Ty bowiem mówisz:  "Jestem bogaty",  i
"wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Z
pewnością wielki sąd, o  którym mowa na końcu,  przyszedł na naród.  Na pierwszy plan wysuwają się niedobory wody. Wkrótce
zdadzą sobie sprawę, że niedobory mają o wiele większe znaczenie dla codziennego życia i żywności dla ludzi na całym świecie.
To  wszystko  to  znaki  ostatnich  dni.  Potrzeba  mówić  więcej  niż  to,  co  mówi  Biblia!  W  tym  miesiącu  wypuszczam  nową  książkę
zatytułowaną  „Księga listów miesięcznych – tom 5”,  a także DVD „The Dragon”.  - Twoje wsparcie jest głęboko doceniane. On da ci
powodzenie, błogosławi i prowadzi cię w Jego cudownej mądrości i planach. Będę pamiętać o tobie w codziennej modlitwie.

                                   Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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