
Drogi Partnerze w Żniwach,
Wielkie  zmiany  w  2023  roku! –  Lecz  najpierw  porozmawiajmy  o  pogodzie.  Najgorsza  burza  od  wielu  lat  bije  rekordy.

Umieścili tytuł o nazwie „Cyklon polarnej bomby” ekstremalnego zimna. Ziemia wydaje się przesuwać podczas swoich
ekstremalnych burz, a więcej suszy nie będzie zbyt daleko w tyle.  Nauka bada wiele wulkanów, które będą miały wpływ na
naszą  pogodę  jak  również  na  nadchodzące  trzęsienia  ziemi.  Wszystkie  nowe  technologie  przejmują  kontrolę  nad
społeczeństwem. Pozornie nie są oni świadomi wszystkich wydarzeń, które mają miejsce wraz z utratą naszej ekonomii i
naszych wolności. Jeden z urzędników państwowych powiedział, że ludzie są jak zombie.  Nasz rząd całkowicie podsłuchuje
przez wszystkie  nasze nowe technologie,  zbierając  informacje  dla nowego porządku światowego,  a  także przełom w
syntezie jądrowej. Przeczytajmy teraz, co według brata Neala Frisby zbliża się wielkimi krokami.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ – Jedno z najczęściej zadawanych dzisiaj pytań brzmi: „kiedy Pan powróci?” Najlepszy sposób na
odpowiedź brzmi: zgodnie z proroczymi dowodami, On może przyjść bardzo szybko lub w każdym czasie w bliskiej przyszłości!
„Najpierw Pan w Piśmie Świętym dał człowiekowi  6 dni  (6000 lat!)  Niebiosa ogłaszają,  że na ziemi nastąpi  wielka przerwa,
ponieważ 6000 lat upływa! Wydaje się,  że sprawa została ustalona przez trzech świadków i jest zdecydowanie potwierdzona
znakami wokół nas!" – „Następuje również skrócenie czasu. Tak więc powrót Chrystusa zbliża się i jest tuż przed nami!  –
Daniel.  12:4 wraz z innymi Pismami oświadczają, że wiedza będzie wzrastać połączona z szybkością, gdy nasz wiek dobiegnie
końca!” – „Jest więcej nauczycieli i naukowców żyjących teraz niż mieliśmy przez 6000 lat! Wynalazki człowieka odsłaniają Jego
bliskość! Koniec tego nastąpi z powodzią wydarzeń!”

PROROCY PRZEWIDZILI – z absolutnie niewiarygodną dokładnością pojawienie się radia, samochodu, elektryczności które
wprowadziły ludzkość w epokę przemysłową! Potem nastąpiło rozszczepienie atomu,  nagle telewizja i  komputer przyszły do
ludzkości! Po czym zostaliśmy popędzeni w erę kosmiczną! – W ciągu kilku lat wydarzyło się więcej niż przez 6000 lat! –

Dlaczego w tak krótkim czasie? Ponieważ miał to być „znak”, On miał powrócić w tym okresie! I do zwieńczenia wszystkiego
proroctwo po 2000 latach, Izrael pojawił się w swojej ojczyźnie jako naród (1946-1948)! –  „Jezus objawił wielu ludziom, ci
którzy byli tego świadkami, zobaczą również Jego powrót! – A ja uważam, że od czasu, gdy Izrael stał się narodem, Pan mógł
równie dobrze powróć, zanim jubileusz czasu nastąpi ponownie!” – „Wynalazki naszych czasów również mówią nam o tym! –
Człowiek właściwie nie wymyśla, ani nie stwarza czegokolwiek! Może odkryć tylko to, co Bóg już stworzył! I dlatego mogą to
zrobić tylko przez z góry ustaloną Wolę Boga! I dlatego człowiek wymyślił tak wiele w tak krótkim czasie, aby zaalarmować nas o
Jego rychłym pojawieniu się! Wraz z wiekiem kosmicznym, człowiek „spojrzał w górę”, to jest „znak” Jego przyjścia w naszym
pokoleniu!”

ŚWIATOWE PROROCTWO – „Będziemy świadkami przemocy społecznej. . . i mam na myśli masową przemoc! Świat czeka na
społeczną rewolucję jakiej jeszcze nie było! – Jeśli dodać do tego głód i susze, możemy przewidzieć ogromną przemoc na całym
świecie! Ostatnia epoka będzie niebezpieczna. Wydarzenia będą apokaliptyczne i katastrofalne!” – „W końcu Jezus powiedział:
gdyby On nie zainterweniował w jakimś momencie,  żadne ciało nie ocalałoby!” –  „Następnie ciężkie wzorce pogodowe,
gigantyczne burze, wielkie trzęsienia ziemi i przyroda będą wołać, powrót Pana jest tuż nad nami!”

JEDNOSTKA GLOBALNA – „Nowe wynalazki i komputer przyniosą zaskakujące zmiany ludzkości, połączonej w jedną całość
ogromny system elektroniczny! – To stworzy bezgotówkowe społeczeństwo bez wymiany pieniędzy! – Cały biznes, w tym praca,
kupowanie i sprzedawanie będzie odbywać się za pomocą znaków i liczb! – Dzięki natychmiastowej komunikacji na całym
świecie jest to możliwe! – Światowa satelita, postęp w technologii komputerowej umożliwi ten globalny porządek! – Najwyraźniej
przed  tym  wszystkim  ma  miejsce  powrót  świata  do  wysokiej  inflacji  lub  depresji  inflacyjnej  w  czasie  głodu  i  niedoborów
żywności!  -  Jednak to wiemy,  że zanim właściwy znak zostanie nadany,  wybrani zostaną pobrani!”  –  „Wszystko to jest
przygotowaniem nadchodzącego światowego przywódcy, który zjednoczy wszystkie religie pod jednym schronieniem. W tej chwili
tworzą ekumeniczną siłę religijną,  aby wprowadzić w ręce nadchodzącego światowego dyktatora! Według Apokalipsy 13 i  17
będzie międzynarodowy rząd i system religijny! W końcu ta dziwna postać zasiądzie w świątyni jerozolimskiej twierdząc, że jest
Bogiem!”  (II  Tes.  2:4)  „Mówisz:  ‚Jak  szybko  ta  osobowość  się  pojawi?’  Cóż,  widzimy  już  jego  subtelne  działania  na  Bliskim
Wschodzie  i  w  innych  wydarzeniach,  wkrótce  to  nastąpi,  wynurzenie  się  w  wyznaczonym  przez  Boga  czasie  i  ujawnienie
zwodniczych  planów  zakłopotanemu  światu!  Ten  przywódca  zyska  wiele  podziwu,  że  fałszywy  kościół  będzie  miał  moc
zniszczenia każdego,  kto odmówi i  nie  uznania go za Boga!  I  to  właśnie  jest  tuż  za rogiem!  Proroczo mówiąc,  jesteśmy w
godzinie o północy!” – Koniec cytatu.

W tym miesiącu mam nową specjalną książkę zatytułowaną The Original Fire, a także DVD „Hell – A Place”. – Dobrze jest wiedzieć, że
Bóg ma plan dla każdego z  nas.  Jego błogosławieństwa na końcu będą wspaniałe dla  tych,  którzy  pomagają  w przekazywaniu tego
ważnego przesłania. Widzę, jak ręka Boga błogosławi już wielu ludzi, a Jego Słowo gwarantuje największe błogosławieństwa tym, którzy
wiernie wspomagają, by Boże przesłanie rozchodziło się. Będę się modlić za każdego z Was.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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