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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Jesteśmy w roku 2013tym. Cóż za niesamowity był rok 2012ty. Miały miejsce duże zmiany pogody i tragiczne wydarzenia, prawie 
niewiarygodne.  Zmiany  dzieją  się  tak  szybko  przyspieszając  z  prędkością,  która  jest  niemal  nieprawdopodobna.  Zmiany 
nadchodzące w następnych dwóch latach będą umniejszać wszystkie zmiany w przeszłości. Wszystkie narody przechodzą przez poważne  
przemiany w strukturze finansów. Te procesy zaprowadzą do inflacyjnego środowiska i zmiany nachodzącej na wszystkie waluty. Jeżeli  
człowiek spojrzy na trend Imperium Rzymskiego, to jest dokładnie to, co dzieje się dziś na świecie. Te ważne wydarzenia rozpoczną się w  
tym roku. Jednym z niedawnych wydarzeń, ogłoszonym przez rząd USA jest,  że  dłużej nie będą oni wybijać jedno centowej  
monety, jak również i pięcio centowej. Ale to nie wszystko. Nie będą dłużej drukować jednodolarowego banknotu. W 2013 nastąpi  
to, zgodnie z zapowiedziami rządu. Te wybite i wydrukowane w przeszłości, będą nadal w obiegu. Brat Frisby powiedział, że było to 
bardzo  ważne,  że  wielka  pieczęć  na  odwrocie  jednodolarówki,  pokazująca  piramidę  wraz  z  wszystkowidzącym  okiem, 
umiejscowionym w tym narodzie, przedstawiające zakończenie tego wieku. – Według NASA zaćmienie słońca nadchodzące 10  
maja 2013-ego, ma dziwny początek wraz z jednym zaćmieniem księżyca przed nim i jednym po nim.  Wgłębimy się w więcej 
szczegółów później. W czasie tego listu Federalna Rezerwa dodaje około 85 miliardów dolarów miesięcznie do zasobów pieniężnych,  
kupując 90% obligacji  USA. Przesuną oni  limit  zadłużenia w kierunku 18 bilionów dolarów. To nie pokrywa żadnego z otwartych  
zobowiązań w nie zbyt odległej przyszłości. – Technologia postępuje tak szybko, że jesteśmy u drzwi Georga Orwella 1984 typu świata.  
To przybliża nas do rodzaju systemu antychrysta. – Mam ważny list z biblioteki Brata Neala Frisby, który, wiem, że się ci spodoba. 

„To jest Chrystus, albo chaos! Czy punkt kulminacyjny nadejdzie w naszym pokoleniu? Tak, według proroczych znaków i wypowiedzi 
Jezusa w Łukaszu 21:28-32. Dwa główne punkty w słowach Jezusa są szczególnie ujawnione. Kiedy wypowiedziane wielkie proroctwo  
zaczyna przychodzić, ludzie Boga powinni zacząć patrzeć w górę, ponieważ odkupienie jest bardzo blisko!” – „Nikt nie może zaprzeczyć,  
że to Pismo w Łukaszu szybko ma miejsce; lecz nadal bardziej oczywiste są słowa Jezusa w wersecie 32,  Zatem powiadam ci, ta 
generacja ‘nie przeminie’ do czasu, aż to wszystko się spełni! Ten werset zdecydowanie oznacza, że pokolenie, które widzi te rzeczy 
zaczynające się dziać, zobaczy je również spełnione!” „To dosłownie oznacza, że wielu ludzi, którzy ‘widzieli Izrael wracający do domu’ i  
stający się narodem, będą ‘nadal żywymi’, by zobaczyć spełnienie się Jego powrotu, pobranie!” Teraz nie podajemy rzeczywistej daty.  
„Człowiek prawdopodobnie nie może znać dokładnej daty początku naszej generacji, ale prawdą jest, że punkt kulminacyjny będzie w 
czasie  naszej  generacji!”  „Wiem,  że  teraz  znajdujemy  się  w  okresie  przejściowym,  który  się  wkrótce  wyczerpie!”  –  „Jak  sobie  
przypominasz, kiedy w 1910 roku pojawiła się Kometa Halleya, mieliśmy dwie wojny światowe i powstanie Adolfa Hitlera! A teraz, w  
ostatnim cyklu jej przyjścia, 1986 rok, nadal będziemy mieć wojny, a następnie Bitwę Armagedon!” – „Jezus sam powiedział, że będą 
znaki  z  nieba wskazujące  Jego szybki  powrót!  Teraz  ta  sama  kometa  przyszła  tuż  przed  narodzinami  Chrystusa,  a  odkąd Izrael 
ponownie stał się narodem, najwyraźniej zobaczymy tę szczególną kometę po raz ostatni, ponieważ wszystko zostanie spełnione przed  
tym, zanim mogłaby kiedykolwiek ewentualnie wrócić! Zobaczymy inne komety, ale nie tą!” „Och, cóż za czas, w którym żyjemy, by 
świadczyć o ostatnich wydarzeniach naszego wieku!”

Zwój #106 daje nam pewne prawdziwe informacje dotyczące niektórych z tych powyższych rzeczy i wymienimy je tutaj po części.  
Cytat  –  „Powiedziano,  22-ty Jubileusz  oznaczał  odbudowanie  Izraela  przez  Nehemiasza!  –  Daniel  9:25  przepowiedział  to!  –  Teraz  
postępując  daleko na  przód,  powiedziano,  że  30-ty Jubileusz  oznacza  zapowiedzi  narodzin  Chrystusa;  Najwyraźniej  wliczając  Jego 
ukrzyżowanie i zmartwychwstanie w tym czasie, gdzie zbawienie uwalnia ludzi! Jubileusz!” – TERAZ PORUSZAJĄC SIĘ NAPRZÓD 
W PRZYSZŁOŚCI DOTYCZĄCEJ NASZEGO CZASU – „70-ty Jubileusz, ostatni, powinien mieć miejsce w okresie od 1948 do końca 
tej ostatniej generacji. – Chociaż, może to być trochę wcześniej!” – „Izrael stał się narodem w 1948 i byli oni wolni, by mieć ich własny 
rząd. Izrael powracający do własnej posiadłości  brzmi jak – Jubileusz! Kończąc się później uroczystością Trąb, Milenium!” – „Istnieją 
jednak rożne opinie, ale ta wydaje się najbardziej prawdopodobna! W dodatku, pamiętaj także, że Pobranie Kościoła dzieje się od 3 ½ lat  
do 7 lat wcześniej, niż odpoczynek Izraela w Milenium! – Według Ap.12, Pobranie pojawia się w środku tych 7 lat!” – Łukasz 21:34-36: I 
uważaj na siebie w każdej chwili, by twoje serce nie było obciążone wskutek obżarstwa, pijaństwa i troskami tego życia, tak, by  
ten dzień nie nadszedł na ciebie znienacka. Albowiem jak pułapka nadejdzie na wszystkich,  którzy zamieszkują oblicze całej  
ziemi. Dlatego czuwaj i zawsze się módl, abyś był godny ucieczki przed tymi wszystkimi rzeczami, które nadejdą i by stanąć przed  
Synem człowieczym. – „Tak, rzeczywiście, czas jest dla nas krótki, by działać!” Koniec cytatu. – Według Zwojów Brata Frisby, nadejdzie  
klimatyczny koniec, by zrestrukturyzować to społeczeństwo.

Tego miesiąca mam cudowny List Specjalny pod tytułem „Prophetic Future of World Events”, jak również wspaniałe DVD nazwane 
„The Most High”. – Chcę zrobić wszystko, co mogę, by publikować tę cudowną i ważną wiadomość oraz wiem, że twój udział będzie  
nagrodzony i pobłogosławiony przez Pana za cały wysiłek, który włożyłeś w tej posłudze. Chcę podziękować wszystkim i każdemu z was 
i niech Boże nieustanne błogosławieństwa i wiedza będą ze wszystkimi z Jego wiernych sług. Zachowaj tą posługę w swoich modlitwach. 

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                  Nowe wydane DVD: “The Most High”                            
“The Awakening Hour”                                             Również dostępne: “God’s Fingerprint”                               
“Faith For The Challenge”                                  ($20.00/szt. donacja)                         
“Wisdom In Helping The Weak”                                                                                                                               Postbus 71
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