
Drogi Partnerze w Żniwach,

Po raz kolejny zbliżamy się do tej części roku, w której nadchodzi Święto Dziękczynienia. Zawsze chcemy pamiętać o dobroci,

jaką obdarzył nas Pan. Nasi przodkowie byli wdzięczni Panu i stworzyli ten wspaniały czas dziękczynienia w roku.  Nikt nie

może sobie wyobrazić, chyba że  byłeś tam, aby zrozumieć kłopotliwy nowy świat dla chrześcijańskiego narodu. Jak widać nasi

przodkowie  wiedzieli,  jak  naprawdę  dziękować.  My  powinniśmy  zawsze  pamiętać,  aby  dziękować  Panu.  „Mówiąc,  Amen:

Błogosławieństwo, chwała, mądrość, dziękczynienie, cześć, moc i siła naszemu Bogu na zawsze. Amen” Ap. 7:12.  Zanim

przejdziemy  do  cytatu  z  biblioteki  Neala  Frisby,  nie  chcemy  zapomnieć  o  huraganie  Ian  na  Florydzie,  prawie  całkowitym

zniszczeniu tamtejszego mienia.  Chcemy się modlić za tych tam, którym Pan pomoże w tym trudnym czasie, w którym się

znajdują.

A teraz cytat od Neala Frisby. – „Lata temu Pisma deklarowały, że wydarzenia będą tak dziwne i o takiej wielkości,  chociaż

człowiek by to oświadczył,  wielu ludzi nie uwierzyłoby w to,  dopóki tego nie zobaczyli.  I  to okazało się prawdą! – Światowe

proroctwa, międzynarodowe kryzysy i katastrofy przytłaczają ziemię!  To tylko zapowiedź pojawienia się więcej!  Naukowcy

twierdzą, że wielkie asteroidy na pewno uderzą w Ziemię w niedalekiej przyszłości! Widzieliśmy już, jak małe uderzają plus kule

ognia  zgodnie z  przewidywaniami.  –  Ap.  8:8-10 nastąpi  wcześniej  niż  większość  myśli!  – Cztery żywioły natury,  zgodnie z

przewidywaniami, dają tej planecie lekcję, której wielu nie zapomni! – Jak również niegodziwość i przyjemność nadal trwa,

nawet  jeśli  pogłębia  się  to  w  każdym  aspekcie  i  sposobie  życie!  W  przeszłości  plotki  (prawdziwe  i  fałszywe)  niszczyły  i

powodowały upadek całych cywilizacji! – Niemoralności osiągnęły scenę nawet w powszechnej telewizji, które do tej pory były

uważane  za  niewiarygodne!  Jednak  Pisma  to  przewidziały.  (Telewizja  satelitarna  i  kablowa  jest  o  wiele  gorsza.)  Jak  mgła,

niegodziwości i przyjemności poprowadziły ich w silne złudzenie! Jak owce na rzeź pójdą prowadzone przez baranka,

który przemienił się w smoka. Ludzie żyją w świecie fantazji z powodu filmów itp. Jak napływ w czasach Sodomy myślą, że

dobro  jest  złem,  a  zło  jest  dobrem.  Co  za  złudzenie!  (II  Tes.2:10-11) –  Duch  przypomina  mi  i  nie  można  było  tego  lepiej

przewidzieć! Niesamowity wgląd, który napisałem ponad 40 lat temu! I przybyliśmy w tego czas, a reszta się wypełni. Jak również

jesteśmy w czasach starożytnych orgii Rzymu, jak prawdopodobnie już widzisz, słyszysz lub oglądasz codziennie przez media!”

Koniec cytatu. – Jak widzimy, społeczeństwo tego świata jest zmiecione w dług myśląc, że są bogaci. Przychodzi mi na myśl ten

werset.  Ap. 3:17, „Ponieważ mówisz, że jestem bogaty, i wzbogaciłem się i niczego mi nie  potrzeba; i nie wiesz, że to ty

jesteś nieszczęsny, biedny, ślepy i nagi”. Ponieważ są w złudzeniu, jak przepowiedziała Biblia, nie wiedząc, że na ten naród i na

świat padł wielki cień. Świadcz, póki możesz, swoim bliskim. Wkrótce pojedzie czarny koń. Więcej o tym później.

Kolejny wspaniały wspierający cytat z pism brata Frisby: „Pan jest stwarzającym światło wszystkich wieków, w Nim jest

wiedza i suma wszelkiej mądrości. Wybrani mają wkrótce doświadczyć więcej Jego napełniającego ducha! Jezus Chrystus

jest okryciem, w którym światło promieniuje i odpoczywa! W Jezusie jest ukoronowanie wszelkiej chwały, wybrani będą

częścią tego i będą się tym dzielić! Początek Jego esencji duchowych promieni zacznie świecić mocniej na wybranych, aż

do pobrania! – Wibrujący żywy Bóg wśród nich, a przykryje ich chmura wspaniałości, okrycie miłości i zaufania! Jego oczy

jak rubiny wyszukujących Jego własnych ku nadchodzącej większej nagrodzie! – A godzina rzeczywistej konfrontacji z

Jezusem jest już niedaleko i to, co pozornie trwało t ak długo, ‘nagle się nam ukaże’! Chwalcie Najwyższego Zbawiciela!”

(Koniec cytatu) 

W tym miesiącu wydaję wspaniałą Nową Książkę zatytułowaną „Still Waters” z dwoma dodatkowymi kazaniami: „Time Limit” i

„Confessions Power”. Nie chcesz tego przegapić. Również płyta DVD „Stress Factor”. – Jestem bardzo wdzięczny za całe twoje wsparcie.

Była to wielka i wspaniała pomoc w wydaniu nowych książek. Niech Pan Jezus kontynuuje by cię błogosławić, prowadzić i wspierać w Jego

cudownej mądrości.

                                        Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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