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Drogi Partnerze w Żniwie,

Czas już się kończy (piasek w klepsydrze jest na wyczerpaniu). Znajdujemy się w Nowym Roku, 2012. To bardzo oczekiwana data. Patrząc
wstecz do 2011, najgorsza pogoda i ekstremalne trzęsienia ziemi miały miejsce. Jedno w szczególności wydarzyło się 11 marca 2011;
wielkie japońskie trzęsienie dotkliwie zniszczyło obiekt jądrowy w Japonii, co spowodowało wyciek na tamtym obszarze. Jak gdyby tsunami
nie było wystarczająco złe, zabijając tysiące ludzi. Od końca 2004 były cztery wielkie trzęsienia ziemi, które wstrząsnęły planetą – w
Indonezji, na Haiti, w Chile i Japonii. Za każdym razem wstrząsnęły one osią ziemi. – Spójrzmy na pogodę w Stanach Zjednoczonych.
Niektóre z najgorszych powodzi, tornad i katastrof pogodowych były widziane niemal w każdym stanie. Rejestrowane, od 1970 nigdy nie
było tak ekstremalnych warunków, jak te. Podczas czterech dni w kwietniu było 343 tornad, z największym wybuchem w historii,
zawierającym 199 tornad w ciągu jednego dnia. Odnotowano również wiele trzęsień ziemi i wstrząsów w całych Stanach Zjednoczonych.
Przyjrzyjmy się teraz tym ważnym cyklom, o których mówiliśmy w poprzednich listach. W listopadzie 2008, rozpoczął się nowy 17 letni
cykl, w czasie wyborów prezydenckich. Pojawił się nowy i odmienny, inny prezydent. Od tego czasu widzieliśmy wiele światowych
poważnych wydarzeń mających miejsce. Następny nowy cykl był 11 marca 2011, to początek nowego 7 letniego cyklu. To prowadzi nas
do 3 lutego 2012, kiedy rozpocznie się nowy 14 letni cykl. Od początku 17 letniego cyklu nastąpił tak wielki chaos z zamieszkami na
całych świecie, a zwłaszcza na Środkowym Wschodzie, bardzo ważnym terenie, zmieniając przywódców i dyktatorów, otwierając drzwi dla
ewentualnego porozumienia pokojowego, które nadejdzie. Wszystko to dzieje się z powodu finansowego kryzysu na całym świecie.
Zbliżamy się do apokalipsy nigdy wcześniej niewidzianej na całym świecie. Każdy naród znalazł się w pułapce katastroficznego
problemu zadłużenia i wydaje się, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. By uświadomić was jak jest to poważne, mówimy o ponad 700
bilionach dolarów w derywatach w oparciu na światową ekonomię liczącą około 60 bilionów dolarów. Totalna suma aktywów na świecie w
przybliżeniu to 150 bilionów dolarów. Porównaj to z zadłużeniem światowym na ponad 200 bilionów dolarów. Olbrzymi rozmiar rynku
derywatów jest najniebezpieczniejszą częścią tych równań. Te derywaty oparte są na ubezpieczeniu lub na IOU (skryptach dłużnych).
Ostatnio nastąpił wielki upadek ważnego domu handlowego. MF Global była światowym miejscem dla towarów i derywatów. Uważa
się to za jedno z najbardziej krytycznych i niebezpiecznych wydarzeń. Nie ma bezpiecznego miejsca. Komu możesz zaufać? Zalicza się
to tego banki i domy maklerskie. – Europa stoi twarzą w twarz z jednym z najtrudniejszych czasów, z ogromnym zadłużeniem. Widzę to
jako czas dla Unii Europejskiej, gdzie dziesięć państw o wspólnym rynku pojawi się w niedalekiej przyszłości. To musi się wydarzyć,
by doprowadzić do biblijnego proroctwa, o którym była mowa. Pojawi się nowy światowy przywódca, wydający się znać odpowiedzi na
złożone problemy, z którymi borykają się ludzie na ziemi.
Można zauważyć, że wszystkie te cykle, które się rozpoczęły, wskazują na szybki powrót Chrystusa. – Licząc 17 letni cykl od 2008
oraz 7 letni cykl zaczynający się od 2011, dodając jeszcze jeden 7 letni cykl, który zacznie się w 2018 i zaczynając nowy 14 letni cykl, który
rozpoczyna się w 2012, wszystkie te trzy cykle kończą się w połowie 2025. (Jeżeli pierwszy 7 letni cykl nie przyniesie wraz z sobą
wszystkich tych wydarzeń systemu antychrysta, to pojawi się on z pewnością w drugim 7 letnim cyklu). Wielu finansowych pisarzy
(ekspertów) oczekuje światowego upadku finansowego wprowadzającego nowy system oraz nową walutę. Gdzieś w czasie tych cyklów to
wydarzenie będzie miało miejsce. Umieszczam dwie ważne daty, by mieć je na uwadze w przyszłości: 23 sierpnia 2013, jak również
najważniejsza data 23 kwietnia 2014. Porozmawiamy o tym, co oznaczają te daty w późniejszym czasie. Człowiek powinien być gotów w
każdym momencie oczekując na powrót Pana. Wszystkie te napisane daty, będą miały wpływ na świat, jakim go znamy. Niepokój i
strach pokrywają ziemię, ale Pan mówi nam w Iz. 44:8, „Nie bójcie się, ani nie lękajcie”. – Iz. 46:10 poprzedza mówiąc, „ On
obwieścił koniec, już na samym początku”. Zbliżamy się do czasu, który On zamierzył! (Koh. 3:1 oraz werset 11) To jest nasz czas
żniw. Zróbmy wszystko, co możemy w tym krótkim czasie, jaki pozostał.
W tym miesiącu publikuję List Specjalny pod tytułem „The Prophetic Clock is Ticking”. Również niesamowite DVD o nazwie
„Mysterious Lights”. (Zobacz ofertę poniżej). – Ufając, że możemy rozpocząć ten rok publikując więcej tej ważnej wiadomości. Bóg
obdarzy i pobłogosławi wszystkich tych, którzy pomagali. Niech Jego mądrość będzie z wami przez cały Nowy Rok, i Jego największe
błogosławieństwa.
Wasz Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The True Listen”
“The Guiding Light”
“The Seed of Faith”
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Nowe wydane DVD: “Mysterious Lights”
Również dostępne: “A Dynamic God in Creation”
($20.00/szt. donacja)
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