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Drogi Partnerze w Żniwie,

Wielkie zmiany w 2014. – Lecz najpierw porozmawiajmy o pogodzie. Gdy pisałem ten list, najgorsza burza od wielu lat łamie
rekordy. Nadali jej tytuł polarnego wiru ekstremalnego zimna. Ziemia wydaje się zmieniać w swoich ekstremalnych burzach, a
susza nie będzie zbyt daleko w tyle. Nauka bada wiele wulkanów, które będą wpływać na naszą pogodę, jak również trzęsienia
ziemi, które nadchodzą. Cykle słoneczne zbliżają się do swojego szczytu w tym samym czasie. – Cała nowa technologia bierze
górę nad społeczeństwem. Widocznie nie są oni świadomi wszystkich wydarzeń, które mają miejsce z naszą ekonomią i naszą
ginącą wolnością. Jeden z urzędników państwowych powiedział, że ludzie są jak zombie. Nasz rząd całkowicie podsłuchuje naszą
całą nową technologię, zbierając informacje dla nowego porządku świata. Teraz przeczytajmy co Brat Neal Frisby powiedział, że
szybko się zbliża.
PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ – „Jednym z najczęściej zadawanych dziś pytań jest, „Kiedy Pan powróci?” Najlepszym
sposobem odpowiedzi na to jest, zgodnie z proroczym dowodem, On może przyjść bardzo szybko lub o każdej porze w bliższej
przyszłości! „Najpierw Pan w Pismach, dał człowiekowi 6 dni (6,000 lat!) Niebiosa głoszą, że będzie wielkie pr zerwanie na ziemi,
gdy te 6,000 lat upłynie! Wydaje się, że ta sprawa jest ustanowiona w trzech świadkach i jest zdecydowanie potwierdzona poprzez
znaki naokoło nas!” – „Jest również skrócenie czasu. Więc powrót Chrystusa zbliża się tuż przed nami! Dan. 12:4 wraz z innymi
Pismami głoszą, że wiedza wzrośnie w połączeniu z prędkością, gdy nasz wiek się kończy!” – „Jest więcej nauczycieli i naukowców
żyjących teraz, niż ilu mieliśmy w okresie 6,000 lat! Wynalazki człowieka objawiają Jego bliskość! Koniec tego nastanie wraz z
powodzią wydarzeń!”
PROROCY PRZEWIDZIELI – „z całkowitą i niesamowitą dokładnością, pojawienie się radia, aut, elektryczności, która
pociągnęła ludzkość ku erze przemysłowej! Następnie rozszczepienie atomu, telewizja i komputer nagle przyszły do ludzkości!
Następnie wpadliśmy w wiek kosmosu! – Więcej wydarzyło się w kilka lat, niż w ciągu 6,000 lat! – Dlaczego w przeciągu tak
krótkiego okresu czasu? Ponieważ miał to być ‘znak’, że On powróci w tym czasie! I dla zamknięcia wszystkich proroctw po 2,000
lat Izrael pojawił się na swojej ziemi ojczystej jako naród (1946-1948)!” – „Jezus objawił, że wielu ludzi, którzy byli świadkami
tego, także zobaczą Jego powrót! Moim zdaniem jest, od kiedy Izrael stał się narodem, Pan może równie dobrze powrócić przed
pojawieniem się ponownego jubileuszu czasu!” – „Wynalazki naszego wieku także nam o tym mówią! – Człowiek właściwie nie
wymyśla i nie tworzy niczego! On może jedynie odkryć to, co Bóg już stworzył! I dlatego mogą oni to tylko czynić w Bożej z góry
określonej woli! I dlatego człowiek wynalazł tak wiele w tak krótkim czasie ... by zawiadomić nas przed Jego szybkim pojawieniem
się! W erze kosmosu, człowiek ‘spojrzał w górę’, jest to ‘znakiem’ Jego przyjścia w naszym pokoleniu!”
GLOBALNE PROROCTWO – „Zobaczymy przemoc społeczną... i mam na myśli masową przemoc! Świat czeka na społeczną
rewolucję, która nie była wcześniej widziana! – Jeżeli połączyć to z głodem i suszami, możemy przewidzieć ogromną przemoc na
całym świecie! Późniejszy wiek będzie niebezpieczny. Wydarzenia będą apokaliptyczne i katastrofalne!” – „Ostatecznie Jezus
powiedział, jeżeli nie zainterweniuje On w pewnym momencie, nie będzie ocalonego ciała!” – „Następnie, ciężkie warunki
pogodowe, gigantyczne burze, wielkie trzęsienia i natura będą wołać, powrót Pana jest nad nami!”
GLOBALNA JEDNOSTKA – „Nowe wynalazki i komputer przyniosą zaskakujące zmiany ludzkości połączonej do jednego
ogromnego systemu elektronicznego! – To stworzy społeczeństwo bezgotówkowe, bez wymiany pieniężnej! – Wszystkie
działalności, w tym, praca, kupowanie i sprzedawanie będą wykonywane z oznaczeniami i liczbami! – Wraz z natychmiastową
światową komunikacją jest to możliwe! – Światowe satelity, postęp w technologii komputerowej uczyni ten nowy światowy porządek
możliwym! – Najwyraźniej, nim to wszystko ma miejsce, świat powraca do wysokiej inflacji lub depresji inflacyjnej podczas okresu
głodu i braku jedzenia! Lecz wiemy, że przed tym, jak ten rzeczywisty znak jest dany, wybrani będą pobrani!” – „To wszystko
jest w przygotowaniu na nadejście światowego przywódcy, który zjednoczy wszystkie religie pod jednym dachem. Właśnie teraz
tworzą oni Ekumeniczną moc religijną, by przekazać to w ręce nadchodzącego światowego dyktatora! Według Ap. 13 i Ap. 17 będzie
międzynarodowy rząd i system religijny! Wreszcie, ta dziwna osoba zasiądzie w Świątyni Jeruzalem twierdząc, że jest Bogiem!” (II
Tes. 2:4) „Mówisz, ‘jak szybko pojawi się ta osobowość?’ Więc, właśnie widzimy jego subtelne działania na Środkowym Wschodzie
oraz w innych wydarzeniach i wkrótce pojawi się na powierzchni w Bożym wyznaczonym czasie i objawi swoje oszukańcze plany
zakłopotanemu światu! Ten przywódca otrzyma tak wielki podziw, iż fałszywy kościół będzie miał moc, by zniszczyć każdego, kto
nie uznaje go za Boga! I jest to tuż za rogiem! Proroczo mówiąc, jesteśmy w godzinie o północy!” – Koniec cytatu.
Tego miesiąca mam wyjątkową książkę pod tytułem „The Man of Sin – Master Deception”, jak również DVD, „Space Age
Faith”. – Dobrze jest wiedzieć, że Bóg ma plan dla każdego z nas. Jego błogosławieństwa na koniec będą wielkie dla tych, którzy
pomagają przy tej ważnej wiadomości. Widzę Bożą rękę już błogosławiącą wielu ludzi, a Jego Słowo gwarantuje największe
błogosławieństwa dla tych, którzy wiernie pomagają iść na przód Bożej wiadomości. Będę się modlił za każdego i wszystkich z was.
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The Whole Armor (Prevents)”
“The Ultimate Weapon”
“Rise Above Obstacles”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “Space Age Faith”
Również dostępne: “Deliverance From Fear and Anxiety”
($20.00/szt. donacja)
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