
Drogi Partnerze w Żniwach,
Widać, że pogoda z pewnością była w przerażająca. Potężne burze, tornada, a nawet gdy piszę ten list, wiatry tak silne do 225

km na godzinę pozostawiły zniszczenie na odcinku około 30 km. –  Niedawne spotkanie w Szwajcarii  na Światowym Forum
Ekonomicznym ogłosili oni, że świat, podobnie jak Stany Zjednoczone, będzie podlegał nowemu cyfrowemu systemowi złota, który
pojawi się w najbliższej przyszłości. Zaczęła się nieufność do wszystkich walut. Mówi się o nowej światowej walucie. Wiemy, że
powstanie zupełnie nowy system walutowy, pojawi się przed i pod rządami antychrysta. Powodem tego jest to, że obecny system
stracił już ponad 100 trylionów dolarów tego wartości. Obejmuje to grunty, domy, giełdy i pogorszy się tylko wtedy, gdy rynki
komercyjne pokażą kłopoty, w jakie się wpakowali. Dotyczy to mieszkań, biur, kompleksów przemysłowych i centrów handlowych.
Doprowadzi to do ogólnoświatowego upadku, zmuszając ich do paktu z antychrystem. W nowym systemie ropa, żywność, złoto i
srebro znajdą się na szczycie listy jak wszystkie inne zasoby. A teraz specjalny cytat Neala Frisby na temat końca wieku.

„Żyjemy w niebezpiecznej i groźnej godzinie, ciemne cienie zagłady gromadzą się jak nigdy dotąd! Nasz świat pędzi w kierunku
szybkiego zniszczenia, niż większość sobie to wyobraża!” – „Przed zamknięciem Księgi Apokalipsy Chrystus kilka razy powiedział:
„Oto przyjdę szybko” (Ap.  22:12),  ujawniając,  że wydarzenia będą miały miejsce nagle i  bez uprzedzenia;  biorąc świat przez
zaskoczenie!  –  Prorok Daniel  napisał,  iż  na  samym końcu  wieku,  ludzie  będą latać  tam i  z  powrotem z szybkością  i
otrzymają niesamowitą wiedzę!” (Dan. 12:4) – Dan. 9:26: „Powiedział, że koniec tego będzie z potopem! – Czyli wszystko
naraz,  różne  proroctwa  miałyby  miejsce  w  tym  samym  czasie,  co  oznaczałoby,  że  normalne  rzeczy  byłyby  w  tym  czasie
nienormalne  i  wszystko  nabierze  tempa!–  Ujawnienie  końca  wieku  zakończy  się  falą  zmian  finansowych,  naukowych  i
politycznych,  które  przytłoczą  i  dosłownie  wstrząsną  ziemią,  przygotowując  się  na  antychrysta!”  –  „Narody  stoją  w  obliczu
bankructwa i  szukają przewodnika gwiazdy,  aby wyciągnąć ich z kłopotów (Ap.  Rozdz.  13),  i  będą ekonomiczne nieszczęścia
wzlotów i upadków, a potem nastąpią inne zmiany.

 „Teraz w czasie zwłoki, o którym mowa w (Mat. 25:5-6) i właśnie w czasie wylania, chwasty‚ fałszywy religie” (Mat. 13:30)
połączą się, aby współpracować z rządem i kontrolować świat! – Odstępcze systemy protestanckie przyłączą się z powrotem do
religii rzymskiego Babilonu, jak również do wszystkich innych fałszywych religii, w tym islamu, judaizmu, hinduizmu itd. – „Do
czego to wszystko doprowadzi? – Moim zdaniem grozi wojna nuklearna, światowy kryzys żywnościowy i międzynarodowy kryzys
finansowy; to zrodzi wielkiego „pośrednika”, który pozornie będzie znał odpowiedź na problemy ludzi. — Fałszywie prowadzona
gwiazda!  Z  super  religijną  osobowością,  która  będzie  dokonywać  kłamliwych  cudów!”  (Ap.  13:12-14)  –  „Ten  pośrednik  jako
owieczka będzie później mówić jak smok, ogłaszając się bogiem! – Zwodziciel, dyktator w najgorszej formie! – Zdecydowanie
tak jest z większością fałszywych religii szukają pewnego rodzaju Mesjasza, który ma przyjść (w tym Żydzi), aby wybawić
ich ze wszystkich problemów! – I ten człowiek pojawia się we właściwym czasie! Pozornie przekonując ich kłamliwymi
znakami, a będą go czcić jak boga!” - "To jest dokładnie jak mówi Biblia! (Dan. 9:27 – Ap. Rozdz. 13) – „Te proroctwa są bliższe
spełnienia się, niż większość zdaje sobie z tego sprawę i  ten czas jest przeznaczony by być najważniejszym w naszym wieku
Kościoła! Pod koniec wieku, w pewnym momencie będzie bitwa Armagedon”.

„Widzimy przed sobą koniec wieku i nadeszła nasza godzina, aby naprawdę pracować w żniwie; to nasza ostatnia szansa na
ziemi. Cóż za okazja, nie pozwólmy jej wymknąć się; lecz działaj szybko, póki jest jeszcze dzień! – Pan żniwa zrobi szybką pracę!
On chce, aby więcej robotników weszło na pole! Jesteśmy w dniach wielkiej wieczerzy! Przypowieść opowiedziała o zaproszeniu
na Wieczerzę Boga. Zostało dane wszystkim dobrym i złym! To wezwanie pogan!” (Łk 14:16-24) Lecz tylko wybrani przyjęli
zaproszenie, cała reszta miała wymówki! – Czy to nie jest właściwie mówienie prawdy o ludziach dzisiaj? Cóż za proroctwo! Są
zbyt zajęci „troskami” tego życia, aby wspierać, modlić się lub pomagać w dziele Bożym! – Lecz Jezus powiedział, że to się stanie
niezależnie od tych wymówek!”  Łukasz 21:31: „Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że bliskie jest królestwo
Boże!  Tak,  mówi Pan,  jest  już nawet u drzwi!  A bramy proroczego czasu zamykają się na tej  planecie!”  „Z pewnością
nadszedł czas,  aby Bóg pobłogosławił i  obdarzył pomyślnością swój lud,  tych,  którzy działają zgodnie z Jego obietnicami i  są
posłuszni Jego głosowi! Bóg pobłogosławi i nagrodzi Jego ludzi jak nigdy dotąd! Jest to podwójne błogosławieństwo, ponieważ ci
ze zmartwychwstania i pobrania będą wynagrodzeni!” Łukasz 14:13-14, „mówi, że ci, którzy pomagają nieść ewangelię biednym i
chorym w Słowie i wyzwoleniu, będą nagrodzeni przy zmartwychwstaniu lub pobraniu!” (Ap. 22:12) „Jezus ma ze sobą nagrodę!
Poza  tym  pobłogosławi  cię,  jeszcze  na  ziemi!  –  Mówi:  dawaj,  a  będziesz  miał  skarb  w  niebie!  (Mat.  19:21)  –  „Twoje
błogosławieństwa będą obfite! (Łk 6:38) – Okna niebios z pewnością zostaną otwarte dla tych, którzy działają zgodnie z
tymi obietnicami! Pamiętaj, że zostało niewiele czasu do pracy, przy żniwie i niesieniu zbawienia potrzebującym!” Koniec cytatu.

Zakończenie przesłania brata Frisby wskazuje, jak ważne jest opublikowanie tej wspaniałej wiadomości tak szybko, jak to możliwe
czas naprawdę ucieka. I jakie wielkie błogosławieństwo spłynie na tych, którzy pomagają. W tym miesiącu wydajemy nową książkę „Self
Deception” wraz z dwoma innymi kazaniami. Również wspaniałe DVD zatytułowane „Deception and Deception”. – Chcę podziękować
każdemu z Was za wsparcie. A kiedy wspólnie się modlimy, Jezus nie zapomni o nas w naszych wysiłkach.

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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