
Drogi Partnerze w Żniwie, 
Ten  list  pokaże  nam  wyznaczone  daty,  których  powinniśmy  się  spodziewać.  Wypiszę  je  w  sierpniowym  liście.

Przypomnienie – 21 sierpnia 2017 całkowite wielkie zaćmienie słońca nad Stanami Zjednoczonymi. Ważny spotkanie! A teraz,
ważny list z biblioteki Brata Neala Frisby.

PRZECZYTAJ TO WYJĄTKOWE PRZEWIDYWANIE – Tajemniczy, intrygujący i otwierający oczy wstęp! Prorocza
astronomia – Ważny i wielki znak często pomijany. Jezus powiedział, znaki na niebie będą odgrywać ważną rolę w objawieniu
Jego powrotu! Pisma mówią nam, że gdy wiek się zamyka, niebiosa obwieszczą Jego przyjście! – Prorocza astronomia jest
kosmiczną wiedzą Ducha Świętego!   To nie jest astronomia, gdyż ona zna tylko część i wprowadza w błąd, (Mędrcy mieli
rację i dokładnie wiedzieli kim i gdzie był Jezus!) – Lecz Jezus jest potężniejszy od maga, co zobaczymy! Hiob 38:32 mówi,
„Czy wypuścisz  o czasie  Gwiazdę Poranną (12 znaków zodiaku)  w  sezonie?” –  Rodz.  1:14,  „Pan powiedział,  niechaj
powstaną ciała niebieskie, (gwiazdy, słońce i księżyc) dla znaków świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od
nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata!” Zatem widzimy, że gwiazdy będą spotykać się w przesądzeniu z góry przez
Boga! One tak zrobiły przy Jego pierwszym przyjściu i ponownie tak uczynią przy Jego Drugim Przyjściu!

NIEBIOSA OPISUJĄ KONIEC – Św. Mat 24:3, „Jaki będzie znak Twego przyjścia ?” I potężniejszy od maga, Jezus
powiedział, Łukasz 21:25, „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy!” – To daje ‘potrójne’ proroctwo! Objawia niepokój narodów, udrękę i oszołomienie. (Z
powrotem do naszego tematu za moment, ale to najpierw) „Słońce,  wiemy,  że reprezentuje Japonię i królów wschodu! –
Księżyc,  starożytna  flaga  Chin  była  przedstawiona  z  księżycem i  smokiem na  niej.  –  Odnośnie  gwiazd,  flaga  USA ma
gwiazdy, żydowska flaga ma Gwiazdę Dawida! Arabska flaga ma półksiężyc i gwiazdę na niej, itd. – To wszystko będzie
odgrywać ważną rolę, gdy wiek się kończy! – Inne narody pokazane w Ap. 13:2. Człowiek wylądował na księżycu jest także
znakiem. Narody w niepokoju mogą oznaczać, że są okropne ekonomiczne i głodowe warunki! – To stwierdza rozterki;
bez zasobów, w wątpliwościach, nie wiedząc, w którą stronę się zwrócić! To oznacza, że oczekują oni silnego człowieka;
antychrysta! – Kontynuuje mówiąc, szum morza i ryk fal! – To objawia straszne warunki pogodowe, ponieważ morze
ma wiele wspólnego z naszym klimatem. Gdyż w Pismach mówi, okropne burze, chłodna pogoda, wielkie wiatry, tornada i
huragany nadchodzą!  To  opisuje  trzęsienia  w morzu,  fale  pływowe!  Wszystko  to,  co  stwierdził  Jezus,  było  zapisane  w
niebiosach! – Zwoje są zaskakujące w swoich przewidywaniach! Przeszliśmy przez wiele z tego i jeszcze więcej się wydarzy!
Pan wie o wszystkim. Zobaczymy, że większość zieleni w różnych częściach świata (zboża, wegetacja, itd.) będą przechodzić
wielką  zmianę z  narastającymi  suszami  i  głodem. (Ap.  6:5-8)  –  (Nasz system tranzytowy będzie kontrolowany w nowy
sposób, niż to jest teraz!) – Nastąpi całkowita przemiana u ludzi; tak jak w klasycznej opowieści o dr Jekyll and Mr. Hyde. –
Jakiekolwiek kontrakty poczynione między ludźmi upadną w tym czasie! Pisma to przewidziały, a niebiosa to potwierdzają!

DŁUGO WYCZEKIWANE PRZYMIERZE – Jak wiesz z wiadomości, pierwsza główna część żydowsko-arabskiego
Przymierza została podpisana! Nowy przywódca Izraela powiedział, że wkraczamy teraz w nową erę! Następnie, gdy dalsze
arabskie narody to zaakceptują, zostanie to potwierdzone przez światowego przywódcę, itd. „Nastanie kryzys zanim się to
wypełni, lecz jest to jeden z najbardziej istotnych znaków proroctwa dany w tym wieku o Jego powrocie!” Wydarzenia dzieją
się nagle, podczas, gdy wielu chrześcijan nadal śpi! Iza. 28:15 powiedział, że doprowadzi to do przymierza piekieł. – Dan.
9:26-27 mówi nam o przyszłości tego. W pewnym momencie nagle to może się  wydarzyć! „Bądźcie również gotowi!”

WAŻNE WYDARZENIA – Wiek proroctwa ... Prezydent – Wydarzenia Papieża – światowy system pieniężny – młodzież
– nieprawdopodobna niemoralność i style – pogoda – zabójcze trzęsienia – szaleństwo czterech żywiołów – znaki niebiańskie
– programy kosmiczne – nagłe zmiany w społeczeństwie! Duch Boży – dynamiczne czyny! – Chiny – USA – Izrael – nowe
wirusy,  zarazy,  choroby. – Nowe technologiczne wynalazki! Potężne wpływy, filmy Hollywood, Internet,  magia telewizji,
gusła, czary, fantazja, imitacja świata rzeczywistego zła. „Siły sataniczne zamieszkają ziemię!” – Handel globalny. (Ap. 18) –
Ap. 17, wzrost kontrolujących mocy. Cała ziemia jest w nowej erze! Wszystkie wydarzenia, które widzimy teraz, tworzą
się dla powstania antychrysta i fałszywego proroka i oni teraz żyją! – „Światowa pułapka jest zastawiona, gdy czekają
na swój czas!” – Uwaga:  Jedno jest pewne – Jezus nadchodzi w tym pokoleniu i jest już prawie koniec dla prawdziwych
wybranych! On skróci to szybko w sprawiedliwości! Amen! Możemy teraz zobaczyć prawdziwe objawienie i poruszenie tego.
„Podczas  gdy  inni  śpią,  my mamy wołanie  o  północy!”  Koniec  cytatu.  To jest  najważniejszy i  najistotniejszy list  do
odniesienia. 

W tym miesiącu wydaję książkę „The Calling of Time!” (Pyramid Message), a także DVD pod tytułem, „Visions, Cycles
and Prophecy.” – Twoja pomoc będzie naprawdę doceniona w tym miesiącu, by kontynuować ten cenny projekt publikowania
ważnej wiadomości Brata Frisby. To pomoże przynieść zbawienie i uzdrowienie wielu ludziom. Będę o tobie pamiętał w
modlitwie.    

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                   Nowe wydane DVD: “Visions, Cycles and Prophecy”
“The Appointments”                                             Również dostępne: “Definite Faith”
“The Accepted Time”                                  ($20.00/szt. donacja)                         
“Signs Not Written”                                                                                  Postbus 7
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