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Drogi Partnerze w żniwie,    Jesteśmy  w  momencie  szybkich  i  nagłych  zmian  dotyczących  natury  i  społeczeństwa.  –  Znaki  są  wokół  nas!  Zamieszanie  i  chaos 
zapanował nad Środkowym Wschodem. Kilka państw jest w fazie zamieszek i buntu przeciwko aktualnemu reżimowi.  Jako, że zbliżamy się do następnego siedmioletniego cyklu, który zaczyna się 11. marca 2011, wiele wydarzeń już ma miejsce. Są to strategiczne wydarzenia  robiące  drogę  dla  nadchodzącego  układu  pokojowego  na  Środkowym  Wschodzie.  Spójrzmy  na  inne  znaki.  Bank  Światowy  stwierdził,  że globalne ceny żywności wzrosły o prawie 30% w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Stanowi to wielkie zaniepokojenie, które stworzyło politykę  niestabilności w wielu częściach świata w połączeniu z ogólną inflacją.  Pogoda była bardzo dziwna w tym roku, z zimnymi i wielkimi 
opadami śniegu, powodziami i suszami, pożarami, trzęsieniami ziemi, jak również aktywność wulkanów. Ziemia naprawdę drży!  Tak, jak  powiedział  Jezus,  te  wydarzenia  będą  blisko  Jego  powrotu.  Dziwne zajście  wydarzyło  się  na Kole  Arktycznym w Grenlandii  –  słońce  powróciło na horyzont o dwa dni wcześniej! Czy to może być powiązane z ostatnimi trzęsieniami ziemi, które spowolniły obrót ziemi o kilka  milisekund? Brat Frisby mówił raz o zmianie osi, nadchodzącej na końcu wieków. (Przeczytaj Iz. 24:20, Amos 8:9, Ps. 82:5) To wszystko dzieje  się wraz z pewnymi największymi rozbłyskami słonecznymi, które zostały zaobserwowane w ciągu ostatnich dni. Zbliżamy się do wysokości 
układu słonecznego, który przyniesie katastroficzne zmiany w klimacie. (Łukasz 21:25-28) Przeczytaj także wersety 35 i 36.     Wysłałem wiele listów dotyczących ekonomii. Handel nieruchomościami nadal notuje spadek zwłaszcza ekonomiczny. Centra handlowe tracą swoich najemców, pozostawiających puste sklepy. Głównie bankructwo dotyka wiele firm zajmujących się handlem detalicznym. Pomimo tego,  że stopy procentowe są niskie, problemem są ogromne długi, które mają. Banki przejmują w posiadanie więcej domów, własności i będą pod  jeszcze większą opresją  powodując upadek innych banków. Każdego dnia  gdzieś  upadają banki.  Światowy upadek wszystkich gospodarek pojawia się na horyzoncie. Nadchodzi nowy system pieniężny. IMF (Międzynarodowy Fundusz Pieniężny) wraz z Europą, Azją, Chinami i  
państwami arabskimi wzywają do utworzenia waluty mającej pokrycie w złocie. Tak, jak widzimy, to nadchodzi, powstaną nowe systemy i ostateczne wydarzenia tuż przed powrotem Pana Jezusa. Są tutaj słowa wypowiedziane przez Brata Frisby. A teraz cytat od Neala Frisby.     „Jezus namaści cię i pokieruje bardziej niż kiedykolwiek! Przez Swoje światło, pokaże On drogę, która jest przed nami! Możemy oczekiwać więcej zrozumienia Jego planów i większego objawienia przyszłości, tak, by przygotowywać się na pobranie!” –  „Zgodnie z II Piotra 1:19, 
‘Powinniśmy mieć pewniejsze Słowo proroctwa, którego wszyscy powinni strzec! To będzie jak światło rozświetlające ciemne miejsce, 
gdy nadchodzi świt, a Gwiazda Poranna (proroctwo) powstanie w waszych sercach’!” – „Nie będziemy pozostawieni w ciemności, lecz 
całkowicie poznamy czas i sezon Jego przyjścia! On z całą pewnością pokazał nam rzeczy, które nadejdą, abyśmy nie spali, lecz byli  
czujni rozważając późniejsze czasy!” – „Jesteśmy w posiadaniu wielu ekscytujących i wspaniałych obietnic, ponieważ to On nas osobiście  oświecił!” – Ap. 19:10 potwierdza nam to wszystko! „Ponieważ świadectwem Jezusa jest duch proroctwa!” – „A więc widzimy, że z pewnością dowiemy się,  czego  można spodziewać  się  w przygotowaniach  na Jego  przyjście!”  „On  nie  ukryje  tego,  czego  mamy się  dowiedzieć,  lecz  przedstawi to nam otwarcie!” „Widzieliśmy zarysy i zapowiedzi Jego wielkiej mocy, lecz w końcowym zebraniu wybranych, poczujemy pełnię Jego ducha, gdy ogromne światło będzie działało cuda pośród nas! Zaprawdę, dam Moim ludziom siłę! Tak, Pan Jezus będzie pobłogosławić 
swoim ludziom pokojem i zrozumieniem! On rzuci przed nimi światło,  objawi przyszłość i  drogę! Wyleje On na nich całą zbroję  
namaszczenia! Co za czasy, w których żyjemy! Spodziewajmy się rzeczy nadzwyczajnych w czasach przed nami!”     To występuje wraz z działaniami na Środkowym Wschodzie, że wszystkie Pisma, które pojawiły się w tym liście naprawdę będą miały miejsce tuż przed naszymi oczami. Jesteśmy ostatnim pokoleniem błogosławionym cudowną i proroczą wiadomością napisaną przez Neala Frisby. Mam dwa Listy Specjalne, które wiem, że się wam spodobają,  „The Electronic Age” oraz „God’s Original Time”. Również istotne DVD pod nazwą „Unaware! (Pompeii)”. Naprawdę ziemia jest nieświadoma wydarzeń, które mają miejsce. Teraz jest czas, by publikować tę cenną wiadomość,  ponieważ naprawdę wkrótce czas się skończy. Największe błogosławieństwa będą dla tych, którzy usłyszą dźwięk alarmu i ostrzegą ludzi o szybkim przyjściu Pana Jezusa. Dziękuję każdemu z was za wasze ciągłe modlitwy i wsparcie błogosławionej posługi brata Frisby.Twój brat w ChrystusieGerald Frisby
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