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Drogi Partnerze w Żniwie,

Wkraczamy w wyznaczony czas. Patrząc w przyszłość, gdy wchodzimy w ten czas w roku, wiele wydarzeń jest tuż przed nami,
które dotyczą wielkich problemów z ekonomią i wydarzeń na Środkowym Wschodzie, jak również w Europie i Rosji. Znaki
niebieskie, które nadejdą i ważne wydarzenia: całkowite zaćmienie księżyca 8 października 2014, drugi z czterech krwawych
księżyców, jak również częściowe zaćmienie słońca 23 października 2014. Podczas tych krwawych księżyców, kometa zwana
Siding Spring przejdzie w odległości 80,000 mil od Marsa 29 października 2014. Naukowiec z NASA mówi o możliwym
uderzeniu jak 1 do 2000. Coś do obserwowania! (Łukasz 21:25) – Podczas tego 11letniego cyklu słonecznego, wydarzyła się
olbrzymia liczba rozbłysków słonecznych, mających wpływ na naszą pogodę. – Teraz ważna wiadomość z biblioteki Neala Frisby.
„Cóż za prorocza era czasu! Widzimy znaki w każdym kierunku, wskazujące na szybkie przyjście Jezusa! (Łukasz 21:25) – werset
26, „ujawnia, że serca ludzi zawiodą ich ze strachu z powodu przytłaczających wydarzeń, które nadchodzą nad ziemię!” – werset 34,
Jezus powiedział, „Uważajcie na troski tego życia, by ten dzień nie przyszedł znienacka!” – „To samo w sobie ujawnia dokładną
godzinę, w której żyjemy! Ludzie, nawet niektórzy letni chrześcijanie przedłożyli wszystko w tym życiu przed Pana!” – „Jezus
powiedział, pamiętaj o żonie Lota, gdyż ona spoglądała z powrotem na troski tego życia i to, co w nim było, ona nigdy nie wyszła z
aniołami, jak inni!”
„Jezus powiedział, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, wiedz, że twoje odkupienie jest blisko! Mówił o wielu wydarzeniach
pokazanych w Łukaszu rozdziale 21 i Mat. rozdziale 24! . . . I zdecydowanie widzieliśmy większość tych znaków wypełnionych w
naszym pokoleniu! Żyjemy w końcowych proroctwach dotyczących wybranego kościoła! Jest to w przygotowaniu do Pobrania! . . . I
możemy przewidzieć, że nadejście Wielkiego Ucisku jest tuż za rogiem! . . . I oczywiście Armagedon wyłoni się w niedalekiej
przyszłości! . . . I siły niebios zostały wstrząśnięte atomowymi pociskami dając temu pokoleniu ostrzeżenie wiele lat temu, że
ostateczna rozgrywka nastąpi w naszym czasie!” – „Ziemia drży w podłożach planety, gdy ogień z wnętrza ziemi jest wypluwany!
Wielkie wulkany na całej ziemi wybuchają niczym potężne trąby ognia, ostrzegając o zmianie świata i kryzysach oraz o
nadejściu Chrystusa!” – „Morza i fale ryczą; szaleńcza pogoda! Brak żywności i głód nadchodzą do wielu narodów!”
„Jesteśmy w obecności punktu zwrotnego w sprawach ludzkości tak ogromnych, że ludzie tego nie postrzegają! To dotyczy wielu
wydarzeń, które wkrótce będą miały miejsce! Czas pokaże nam cień wydarzeń, które nadejdą! Światowi przywódcy przyniosą
rozległe zmiany, gdy społeczeństwo wkracza w punkt zwrotny!
„Widzieliśmy już wielkie i bezprecedensowe zmiany, lecz wydarzenia wstrząsną samymi fundamentami społeczeństwa! W
rzeczywistości głęboko zmienią naturę ludzkiego przeżycia! Przewiduję w przyszłości rozwój, który całkowicie zmieni wszystko, co na
jego drodze, zmierzając w nowym kierunku! Wizja nowego porządku świata jest teraz promowana w tajemnicy przez wybraną grupę!
To wraz z innymi wydarzeniami połączy się w apokaliptycznym wydarzeniu Wielkiego Ucisku!” – „Widzimy wypełniające się
proroctwo na całym świecie! Wojny i pogłoski o wojnach! Widzimy chaos i niestabilność niemal w każdym narodzie! Światowy
niepokój jest na każdym kroku! Niepokój, strach, rozterki są wszędzie!”
PROROCZY ZEGAR TYKA – „To pokolenie jest w punkcie kulminacyjnym! – Narody są na rozdrożach! – Czas decyzji wymyka
się! – Księżyc w symbolice jest w zaćmieniu! – Ostatni widok słońca schodzi w dół. A w niedalekiej przyszłości złowrogie cienie mocy
bestii zaciemnią i rozlegną się na ziemi!” – „Boże wielkie skrzydła współczucia i uzdrowienia są rozłożone! – On przyzywa swoim
Słowem i Duchem swoje dzieci, by się spieszyły i zamieszkały pod ochroną Wszechmocnego!” Gdyż niedługo religijni przywódcy
będą oniemiali; politycy będą w dezorientacji; ludność będzie zdumiona! Społeczność jako całość będzie w nieładzie! – Pogoda w
naturze będzie poza kontrolą, ziemia zatrzęsie się z boskiego niezadowolenia! – Morza będą poza swymi granicami!” – „Terror będzie
rządził w miastach . . . brak bezpieczeństwa! – Niebezpieczne czasy na ulicach! – Siły prawa nie mogą poradzić sobie z morderstwami,
gwałtami, rabieżami, gangami i buntowniczą młodzieżą!” – „Światła pojawiające się w niebiosach przepowiadające zmianę ziemi!
– Złowieszcze przeczucie, że Chrystus jest odrzucony przez masę ludzi! – W tym czasie słońce będzie grzało mocniej, jego plamy
słoneczne na maksimum!” – „Zbliżając się do ery terroru, wkrótce ta planeta ujawni postać z piekieł, syna Zatracenia! – Tworzenie
nowych broni, nauka sięgająca zenitu! – Mroczny anioł zarazy i zniszczenia pojawi się wkrótce; Abaddon rzuci swoje biada! – Śmierć
będzie ujeżdżać apokaliptycznego konia! – Płomień piekieł podąża tuż za nim!” – „Gdy usiadłem, to proroctwo po prostu wypłynęło!
W pewnym momencie, to dojdzie do ostatecznej konkluzji tego!” – „To nie będzie długo od teraz, gdyż na początku mówiło . . . nasze
pokolenie jest w punkcie kulminacyjnym! . . . zbliża się do jego szczytu odnośnie wyznaczonego czasu!” – „Wychwalaj Go – bądź
również gotowy!” Koniec cytatu. – Wiadomość Brata Frisby zdecydowanie wskazuje, że znajdujemy się w wyznaczonym czasie!
Tego miesiąca wydaję książkę pod tytułem „The Four Wild Beasts” (Daniel Series Część 2) a także DVD pod nazwą „Startling
and Amazing Signs.” – Mieliśmy cudowne lato na naszych zagranicznych polach. Wielu ludzi zostało pobłogosławionych, uratowanych
i otrzymało hojny zasób materiału Brata Frisby, który wysłaliśmy wraz z naszym osobistym przedstawicielem. Mieliśmy już cudowną
odpowiedź od nich. Twoje modlitwy i wsparcie mają znaczenie. Niech Pan błogosławi ci i prowadzi w tej najważniejszej godzinie.
Jeszcze raz pragnę podziękować ci za całe wsparcie posługi Brata Frisby.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Sound An Alarm”
“God’s Wheel of Destiny”
“God’s Fiery Eyes – Manifold Secrets”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “Startling and Amazing Signs”
Również dostępne: “Magnetic Faith”
($20.00/szt. donacja)
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