
Drogi Partnerze w Żniwie,

Jest to najbardziej istotny i ważny list. Ziemia i jej ludzie prawdziwie byli wstrząśnięci. Wydarzenia, które nadchodzą są naprawdę  
przerażające. Kryzys finansowy nadchodzący na wszystkie narody zmartwił nawet rządy. Rynki światowe rozpadają się. Naród po 
narodzie  ma  kryzys  zadłużenia.  Oto rodzaj  wydarzeń,  które przyniosą  jeden światowy rząd.  Finansowy upadek  rynku  
derywatów zbliża się. Dnia 20 maja miał miejsce spektakularny pierścień ognia zaćmienia, wskazując na wiele ważnych wydarzeń. 
Będzie to prowadzić do 13 listopada 2012, całkowitego zaćmienia słońca. To jest również rok wyborów. Nadchodzą zmiany. Rok 2012 
będzie prawdziwie rozstrzygającym rokiem dla tej ziemi. To prowadzi nas do następującego bardzo ważnego cytatu z biblioteki Brata  
Neala Frisby.

Podczas  gdy  wydarzenia  światowe  wstrząsają  ziemią,  Pan  Jezus  alarmuje  ludzkość  o  Swoim  szybkim  powrocie!  Przykro  jest  
powiedzieć, że większość śpi. – „Lecz prawdziwy wierzący jest dobrze przebudzony i jest prowadzony przez Ducha Świętego na  
różne  sposoby!”  Bóg  działa  w  cudach!  Dzieją  się  ogromne  cuda  i  uzdrowienia.  –  „Bez  względu  na  chorobę,  Pan  przynosi 
uwolnienie wierzącemu!” Odnowienie ducha w Jego ludziach, ma miejsce na całej ziemi! Ponieważ Wiek Kościoła wkrótce  
definitywnie zamknie się!” „Ostateczne proroctwa dobiegają końca! Jako, że reszta z nich zaczyna rzucać swoje cienie w kierunku 
Wielkiego Ucisku!” – Większość pozostałych proroctw dotyczy tego, oraz wzrostu siły bestii i Armagedonu! – Obserwuj proroczą 
przyszłość! Cesarz bądź nadzwyczajny przywódca, powstanie do kontrolowania nie tylko Watykanem, lecz wszystkimi fałszywymi 
religiami! Rozrasta się wielki Babilon. (Ap. rozdz. 17) – Ap. 18, Komercyjny Babilon już handluje na światową skalę. „Przygotuj się,  
bądź czujny i módl się! Ponieważ nasza generacja zobaczy dopełnienie się wszystkich rzeczy!”

Tak  Stwierdza Proroctwo –  „Według proroków,  zostało  to  przepowiedziane,  że  musi  być  spadek  amerykańskiego  statusu  w 
świecie,  ponieważ  nowa  monolityczna  konfederacja  ma  powstać  z  Europy  Zachodniej.  Te  10  rogów  to  zjednoczony  gigant 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych Europy) i jego przywódca (11-ty róg) powstający potem, skupi wszystkie narody pod  
swoją kontrolą podczas ostatnich 7 lat, a w szczególności podczas ostatnich 42 miesięcy Wielkiego Ucisku!”  – „Końcowe 
działania tego światowego przywódcy będą widziane na Środkowym Wschodzie w pobliżu Jeruzalem”.  (II  Tes.  2:4) „Mogę tutaj 
powiedzieć, nowi przywódcy powstaną w wielu miejscach na świecie wliczając państwa Środkowego Wschodu, itd., przygotowując 
się na ostateczne odliczanie! Pomimo, iż Stany Zjednoczone są oddzielną siłą, włączą się w tę konfederację Europy i Środkowego  
Wschodu!” (Ap. 13:1) Ze Zwoju#121 – „Widzimy teraz zmieniających się na świecie przywódców i jeszcze więcej będzie miało 
miejsce odnośnie Watykanu, Środkowego Wschodu, Chin, Europy itd.”  – Moim zdaniem, Stany Zjednoczone zawsze pozostaną 
niezależną  wielką  siłą,  lecz  będą  podążać  za  wiarą  w  te  powyższe  plany  prowadząc  ją  do  niewoli,  rezygnując  ze  swoich 
fundamentalnych wierzeń, które uczyniły ich wielkim narodem! Będzie ona bezpośrednio działać wraz z tą bezbożną światową siłą,  
nawet do znaku bestii!”  „Nie zapominaj,  z  tą  całą  zjednoczoną mocą,   powstaje także światowa religia i  będzie ona dosiadać  i  
kierować tymi bestialskimi rządami, wraz z fałszywym chrystusem, jako głową tego wszystkiego”. (Ap. rozdz. 17) 

„Wystarczy spojrzeć na prognozy dotyczące zmian w Chinach!  Posiadają oni  wynalazki  i  technologię z Zachodu.  W niektórych  
punktach najwyraźniej oba państwa, Chiny i Japonia wystąpią przeciwko Zachodniemu światu według proroctw dotyczących „królów 
Wschodu!” (Ap. 16:12) 

Dobra wiadomość i zachęta! – „Pan włożył mi do serca, by wydrukować tutaj te Pisma dla ciebie!” – Ps. 27:1-3, „Pan jest moim 
światłem i zbawieniem; kogóż mam się lękać? Pan jest siłą mego życia; kogo powinienem się bać? Gdy na mnie nastają złośliwi, by 
zjeść moje ciało, wtenczas wrogowi moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Chociażby stanął przede mną obóz, moje serce bać się  
nie będzie: choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności”. – Teraz werset 5, Albowiem On przechowa 
mnie w swoim namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. – Ps. 95:1-3, 
„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na część skały naszego zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem 
przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi 
bogami”. – Nasze oczy ujrzą powrót Króla w tym Wieku Kościoła!” Koniec cytatu.

To z pewnością była informująca i wartościowa wiadomość! – W tym miesiącu wydaję List Specjalny zatytułowany „The Age of  
Deception”. Także DVD pod nazwą „Update and Projection”. (Zobacz ofertę poniżej). – Słońce zachodzi na polu żniw i musimy szybko 
pracować. Rzeczywiście, twoja pomoc nie mogła być w lepszym czasie, ponieważ prawdziwie pracownicy żniw będą nagrodzeni!  
Niech największe błogosławieństwa Boże będą z tobą i twoją rodziną.

Twój Brat w Chrystusie,

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                       Nowe wydane DVD: “Update and Projection”                     
“Unlimited Power”                            Również dostępne: “Prophetic Waves”                               
“Living Faith”                                       ($20.00/szt. donacja)                         
“Definite Promises of Faith”                                                                    Postbus 71
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