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Drogi Partnerze w Żniwach,
Co za niesamowity rok 2018 mieliśmy! Początek smutków; z pewnością sąd spada na ziemię. Teraz spójrzmy na
niektóre wydarzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przerażające pożary w Kalifornii niszczące całe miasto z wieloma
ofiarami śmiertelnymi. Potężne trzęsienie ziemi na Alasce, niszczące wiele własności. Ogromny huragan Michael, który
uderzył na Florydę, również zniszczył nadmorskie miasto. Nastała ekstremalna pogoda w tym roku przynosząca
najzimniejszą pogodę w USA i innych krajach. Powodzie i susze oraz wzrastająca ilość trzęsień ziemi na całym świecie
w skali 7,5. Od momentu tego pisma wybuchł duży wulkan w Indonezji, zabijając setki osób, a następnie tsunami,
tysiące ludzi zostało rannych. - Ogromne zamieszki we Francji, a także duża liczba osób usiłujących uciec z uciskanych
krajów szukających bezpiecznej przystani. Brat Neal Frisby napisał wiele o nadchodzących zamieszkach, które miały się
pojawić w czasach ostatecznych. I zacytuję tutaj jego pisma.
Ostateczne Czasy w Proroctwie – „Nim powstał naród, ludzie tak się bali przyszłości! Niektórzy są przerażeni z powodu
fali przestępczości i narkotyków; inni obawiają się nuklearnego holocaustu; niektóre narody boją się głodu i przerażających
niedoborów żywności! Inni obawiają się depresji i plag na całym świecie. A niektórzy wiedzą z wiadomego powodu, że chaos
pojawi się w nadchodzącym czasie!”
„Jedno jest pewne, narodom nie zostalo wiele czasu! Ale wybrani znają przyszłość i my jesteśmy pocieszeni przez
Pisma. - Podczas gdy ludzkość obawia się niektórych rzeczy, o których mówiliśmy powyżej, coś innego ma miejsce, czego nie
zauważają. – „Jak pułapka przyjdzie na wszystkich tych, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi!” – Pułapka „Tajemnicy
Babilonu” roznosi się po ziemi, rzucając przed sobą cienie. I z tych mroków zmierzchu powstanie super dyktator! Większość
ludności nie jest świadoma tych rzeczy. Wpływ Szatana będzie teraz silniejszy niż kiedykolwiek. Te wpływy subtelnie będą
rosły jeszcze bardziej, pod koniec wieku tworzą świat wiary i fantazji, prowadzący do bałwochwalstwa w najgorszym
wydaniu! Zapamiętaj niczym pułapka, która nadejdzie! (Łukasz 21:35)”
I Tymoteusz 4:1 – „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odstapią od wiary, skłaniając się ku
duchom zwodniczym i ku naukom demonów .” Werset 2, „Uwiedzeni obłudą kłamców, mają własne sumienie
napiętnowane.” Koniec cytatu.
Rozpoczynając rok 2019, częściowe zaćmienie słońca będzie miało miejsce 6 stycznia, a także całkowite zaćmienie
księżyca 21 stycznia. Łukasz 21:25, „I będą znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach; i na ziemi rozpacz narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy” - Uwaga: od 18 października do 31 października było 14 prostych
dni bez plam słonecznych. - Podobne wydarzenie do tego sprzed 300 lat. – Brat Frisby napisał o nadchodzącej zmianie osi
ziemi. - Mój znajomy, uczony w Biblii także w to wierzy. Więcej na ten temat później.
Kolejny wspaniały cytat od Neala Frisby. - Bóg ma boską miłość - I Jan 4:16, „Bóg jest miłością; i kto mieszka w
miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” - Nadchodzi wylanie boskiej miłości, gdyż On wraca. Wybrani po raz pierwszy w
naszej epoce otrzymają najbardziej boską miłość w historii i zostaną nią napełnieni w nadchodzących dniach w tym
odrodzeniu, w którym teraz jesteśmy. Wybrani będą odczuwać tego skutki. Cóż za niesamowita motywacja, gdy On łączy ze
sobą swoje dzieci, symbolicznie z tego niebiańskiego Pisma, Hiob 38:31, „Możesz zawiązać gwiazdy Plejad, czy też
poluźnić więzy Oriona” (Przeczytaj także Psalmy rozdział 103 i Psalmy rozdział 134) - Wszystko w tym wieku zostanie
zniekształcone i będzie jeszcze bardziej w przyszłości. Słowo Boże i praca to skarb! Dlatego musimy obchodzić się z nim
ostrożnie. Bądźcie wytrwali i pewni siebie!” Koniec cytatu.
W tym miesiącu wydaję książkę „The Voice” i DVD, „Authoritative Faith” - znów wkraczamy w Nowy Rok! Nie ma
lepszego czasu na wsparcie tej posługi, ponieważ szybko zbliża się koniec. „Pan dał słowo: zacne było towarzystwo tych,
którzy je opublikowali!” (Psalm 68:12) - Nasz przedstawiciel powraca do Afryki w tym miesiącu. Niech Pan błogosławi cię
w nadchodzącym Nowym Roku!
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)
“Midnight Alert”
“God’s Calm”
“Confessions Power”

Nowe DVD: “Authoritative Faith”
Również dostępne: “Infinite Kingdom”
($20.00 donacja)
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