
Drogi Partnerze w Żniwie,

Przekraczające znaki! 14 marzec 2012, wielki znak na niebiosach. Wenus będzie w koniunkcji  z Jupiterem w około 2 stopniach. Takie  
wydarzenia jak to, miało miejsce ostatni raz w około 3 roku p.n.e., czasu narodzin Pana Jezusa. Czy to może być znakiem Jego szybkiego  
powrotu? Tutaj jest kilka dodatkowych wydarzeń. – Już w 2012 widzieliśmy wielki słoneczny błysk; jeden z wielu, które nadejdą. 11 letni cykl  
słońca zaczyna osiągać maksimum. To zabierze nas do 2013, 2014 do 2015.  Te cykle są wielkim wpływem na pogodę na ziemi,  susze,  
powodzie, zimna i upały jak również zaburzenia atmosferyczne.  Łukasz 21:11, „I wielkie trzęsienia ziemi będą w różnych miejscach, i 
głody, i zarazy; straszne widoki i wielkie znaki będą z nieba”. Oczekują, że elektronika także zostanie dotknięta. A teraz krótki cytat z jednej 
z książek Brata Frisby: „Kiedy słońce daje swoje znaki, a gwiazdy i planety są zaburzone i niespokojne (poruszają się), zbliżają się do 
siebie (koniunkcje), nastaną ciemne dni (skrócenie czasu)”. (Łukasz 21:25) – Zobaczmy co mówią pewne finansowe nagłówki. „Strach – 
Czy To jest Koniec Drogi”, „Wycofanie Pomocy dla Systemu Finansowego”, „Atak Centralnego Banku Globalnego, by Zniszczyć Wszystkie 
Papierowe Waluty” Inny nagłówek, „$8,000 Złota, $500 Srebra i Hiperinflacja”, „Kurki Pieniężne Są Szeroko Otwarte (odkręcone)”, „Jest To 
Finansowy Armagedon” – Wiele Razy Gorszy Niż Braci Lehman”, „Upadek Systemu – Zamieszki, Wojna i Więcej” Wszystkie te nagłówki 
pochodzą od znanych legendarnych finansowych ekonomistów. To czas, by zwrócić uwagę! – Zobaczmy teraz, dlaczego te wszystkie problemy 
są nad nami. Niektórzy z was może już to czytali, ale to dobrze tutaj pasuje. A teraz ważny cytat od Brata Frisby.

„W tym liście przyjrzymy się sytuacji dotyczących naszego świata; szczególnie USA”. – „Zbliżający się moment prawdy, ziemia w całej 
swojej  pełni,  fałszywości  i  niesprawiedliwości,  będzie  musiała  stanąć  przed  Bogiem!”  – Kielich  nieprawości  przepełnia  się. 
Prześladowanie, orgie, brutalność i wściekłość mnożą się codziennie. (Rodz. 6:11) – Święci czuwający wzięli pod uwagę, Dan. 4:13-14. 
Gdy sam Pan tworzy na kręgu ziemi, (Iz. 40:22) obserwując programy kosmiczne ludzi idących w górę i w dół! – „Widzi On, że ludzkość  
dojrzała do obietnicy Jego wyroków. – Nagość, rozpusta, bożki nierządu są wśród narodów! Odstępstwo przekracza Potop i Sodomę! – Ognie 
Jego oburzenia wkrótce zostaną zesłane jak strzały Jego gniewu, zakłócą planetę spod kontroli! – Księga Rodzaju Rozdział 19 jest przed Nim 
ponownie! – „Mówi On do nasienia Abrahama (Jego Wybranych) u drzwi namiotu!” Wkrótce będą oni patrzeć z niebios, skąd Sodoma 
wyglądała kiedyś jak płonące palenisko dla Abrahama, to będzie wyglądało jak 10.000 wulkanów wybuchających z całą swoją mocą 
(wojna atomowa, itd.) jak mieszkańcy będą uciekać w każdym kierunku, by ukryć się przed Jego gniewem! (Iz. 2:19)

To pokolenie wkrótce przejdzie do Milenium, gdy znikną obłoki Jego sądu!” – Teraz jest czas, by być czujnym i uważnym, ponieważ wielu  
ludzi zniknie z ziemi!” (Pobranie) – Miasta ziemi przeminą jak mgła w nocy. Raz piękne, nawet strukturalnie zbudowane ponad to, co mamy 
teraz,  będzie jak opustoszałe pustkowie w spalonej pustyni!  (Joel 2:3) –  „Dzieci Boże jednoczą się w wierze pobrania!” Podczas tego 
wielkiego odstępstwa pojawi się również późny deszcz! (Joel 2:23-25) – „Tak, świat osiągnął moment prawdy! – Uważaj lub przepadnij w 
tym pokoleniu!

W pewnym momencie w przyszłości, świat, w tym USA, stanie się jak państwo policyjne! – Korzenie tego można właśnie zobaczyć, lecz jest  
to zakryte przepychem i rozrywką. – Świat nie widzi, że to nadchodzi, jednak to jest blisko. (Ap. 3:10, 17) – „To państwo pewnego dnia będzie 
rządzone, jak w czasach Adolfa Hitlera, zanim to się skończy! Kiedy przyłączysz się do sił światowych, staniesz się jak oni z powodu grzechu 
ludzi i nie będą oni słuchać Boga!”  „Kiedy sprawiedliwy rządzi, jest wolność; gdy rządzi zły człowiek jest niewola!” – Lepiej wziąć 
wolność w Jezusie teraz, zanim wiek się skończy! Wkrótce wolność Baranka, będzie jak smok, gdy to Pismo będzie miało miejsce!  
Ponieważ taki będzie nasz naród i inne narody (Ap. 13:11-17). – „Wiem, że Duch Święty poruszył mnie, bym był silny w tych sprawach, 
ponieważ czas jest krótki!”

UWAGA: „Cóż za pokolenie, by w nim żyć. Możesz wziąć Biblię do jednej ręki, a gazetę do drugiej i rzeczywiście zobaczyć, jak każdego 
dnia wydarzenia spełniają się na naszych oczach! – Wydarzenia na całym świecie głoszą Pisma i proroctwo Biblii jak nigdy wcześniej! – 
Wkrótce  media  informacyjne  będą  deklarowały,  że  nagle  wielu  ludzi  zniknęło  z  ziemi!  I  będą  tworzyć  teorie  różnego  rodzaju  i 
usprawiedliwienia, lecz wielu ludzi, którzy będą przechodzić przez Wielki Ucisk będą wiedzieli, co się wydarzyło i uciekną!” (Ap. Rozdz. 12)
„Wygląda  na  to,  że  kocioł  ciągle  wrze  na  Środkowym  Wschodzie,  Europejczycy  troszczą  się  o  jeden  światowy  rynek,  Rosja  w  jej 
rewolucyjnych zmianach, również ubiega się miejsce w tym zjednoczonym systemie! – Natura w pełni sił uwalnia znaki ostatniego dnia w 
powodziach,  głodach,  trzęsieniach,  wiatrach,  zarazach,  itd.”  (Mat.  24:7)  „WIDZIMY WIELKIE  ZNAKI  Z  NIEBIOS!  WIEMY,  ŻE 
POWRÓT JEZUSA JEST BLISKI!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca publikuję specjalną książkę zatytułowaną „The Crossing Signs”. – książkę proroctwa i zrozumienia końca czasu i wiedzy o 
niebiosach. Również DVD zatytułowane „Prophetic Sequence”. (Zobacz ofertę poniżej). – Jak można zauważyć Luty jest krótszym miesiącem. 
Czas  się  kończy.  Musimy  zrobić  wszystko,  co  możemy.  Twoja  pomoc  w  tym  miesiącu  z  pewnością  będzie  ważna.  Wiem,  że  wielkie  
błogosławieństwo jest zarezerwowane dla tych, których Jezus wybrał do pomocy w tej posłudze. Gdy modlimy się razem, Jezus pomoże nam 
przejść, przez wszystko co jest przed nami. Niech Jego nieustanna mądrość będzie z tobą.

Twój Brat w Chrystusie,

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja       Nowe wydane DVD:   “Prophetic Sequence”” 
“Closing The Gap”        Również dostępne:   “Invasion – Armageddon Battle”  
“Significant Facts”                               
“Faith Mystery”                 ($20.00/szt. donacja)                                   Postbus 71
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