
Gerald Frisby

Drogi Partnerze w Żniwie,

Przeszliśmy w stronę jesieni i wakacji, które są przed nami. Jest to czas, by podziękować Panu za to, co otrzymaliśmy i za cenne  
Słowo,  które  nam dał,  by  nas  prowadziło  podczas  tych   ciężkich  czasów.  Ludzie  Boga zaczynają  patrzeć  w górę,  ponieważ 
zbawienie jest bardzo blisko! Sam Jezus powiedział, że będą znaki na niebiosach wskazujące na Jego szybki powrót.  Gdy 
przygotowywałem się do tego listu, Pan dał mi te Pisma, Łk. 21:25-28. Och, cóż za czas, w którym żyjemy, by doświadczać ostatnich  
wydarzeń naszego wieku!  Wydarzenia idą szybciej, gdy zbliżamy się do 2013 roku.  Wielka zmiana nadchodzi na cały świat. To 
również czas, by być czujnym i by być gotowym. Ostateczne zmiany będą szybkie i gwałtowne, gdy przyjście Jezusa zbliża się.  
Oto cudowna wiadomość od Brata Neal Frisby. 

Ponieważ zbliżamy się do końca Wieku Kościoła i wkraczamy w ostatnie wylanie całkowitego odrodzenia, powinniśmy wiedzieć 
kim są Święci Eliasza, lub Zastęp (bractwo) Eliasza.  Są oni zwycięzcami. (Ap. 12:5) I tymi, którzy są pobrani tak, jak prorok 
Eliasz był! (II Krl. 2:11 – Enoch w Heb. 11:5) – Krzycz z radości! I tak, jak Paweł powiedział, raduj się na zawsze! To wydarzenie 
jest bardzo bliskie!

Tutaj jest przewidywanie Pawła. I Kor. 15:40-44, Są również ciała niebieskie i ciała ziemskie: lecz chwała tych niebiańskich jest 
inna, a chwała ziemskich jest inna. Inny jest blask słońca i inny blask księżyca i inny blask gwiazd: ponieważ jedna gwiazda 
różni się od drugiej w blasku. Tak samo jak zmartwychwstanie umarłych. Zasiewa się w skazitelności; a będzie  wzbudzone w  
niezniszczalności: Bywa posiane w niesławie; a będzie wzbudzone w chwale: bywa zasiane w słabości; a będzie wzbudzone w 
mocy: Jest zasiane ciało cielesne; a będzie wzbudzone ciało duchowe. Istnieje ciało cielesne i ciało duchowe.  „Jak pięknie podaje 
te rzeczy Duch Święty, dodatkowo Ap. 12:1 potwierdza wgląd Pawła. Ta majestatyczna dama (słońcem obleczona kobieta) mówi o  
przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świętych, którzy zobaczą wspaniałe cuda”.  – (Zwłaszcza tych w wersecie 5) - . . . Czego oko  
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani  serce nie zdołało pojąć rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają!

Można zauważyć według rozeznania o samozadowoleniu wielu Chrześcijan naokoło nas! Nie biorą oni sobie tego wystarczająco  
poważnie, lub nie widzą pilności tego! Bliskość Jezusa i zakończenie wieku! Oraz powstanie nadzwyczajnych mocy tego! Lecz Jezus  
powiedział, niektórzy będą szydzić i niektórzy będą we śnie! – „To dokładne słowo proroctwa! Przebudź się, czas już jest tutaj dla  
roztropnych! – Jak powiedział Dan. 12:10, nieroztropni nie zrozumieją, ani nie zobaczą znaków!”

Gdziekolwiek popatrzymy, tam są kłopoty, niepokój, zakłopotanie, lęk, strach, cierpienie, brak nadziei i  zrozumienia na całym  
świecie! „Jezus jest jedyną dobrą wiadomością, która jest!” Przez Jego mądrość i wiedzę, może On rozwiązać każdy problem!  On 
daje  wielką  radość  i  cudowne  zbawienie!  On  jest  naszym  wspaniałym  przyjacielem,  w  czasie  potrzeby.  On  obdarzy, 
poprowadzi, wskaże, daje pokój i odpoczynek! – Lecz nie tak, jak z systemem, o którym przeczytasz poniżej! – Nowe Babilony 
wyrastają wszędzie, gotowe, by spasować się w jeden wielki Tajemniczy Babilon. Nadzwyczajne przyjemności, oraz handel w jasnym 
świetle dnia i w nocy! To zwiększy się, gdy wiek przyspieszy w wydarzeniach na skalę światową tak, jak podano w Ap. Rozdz. 17 i  
Rozdz. 18. 

Jest to zdecydowanie nasza godzina, ponieważ znajdujemy się w ostatecznym zakończeniu wieku żniw dla wybranych. Musimy się  
dużo modlić i  pracować szybko,  bo to  wspaniałe Pismo jest  w zasięgu,  lub wkrótce będzie.  I  Kor. 15: 51-55,  „Oto,  pokażę ci 
tajemnicę;  Nie  wszyscy  zaśniemy,  lecz  będziemy zmienieni,  W jednej  chwili,  w mgnieniu oka,  na dźwięk ostatniej  trąby:  
ponieważ zabrzmi trąba, a umarli powstaną niezniszczalni i  my będziemy przemienieni.  Ponieważ to co zniszczalne, musi  
przyoblec się w  niezniszczalność, a to co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Więc, gdy zniszczalność przyoblecze 
się  w niezniszczalność,  a  śmiertelność  przyoblecze  się  w nieśmiertelność,  wtedy  mogą być wniesione  słowa,  które  zostały  
napisane, Zwycięstwo pochłonęło śmierć. O śmierci, gdzie jest twoje żądło? Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo?”  Pamiętaj, 
Apostoł  Paweł  powiedział,  dla  tych,  którzy wierzą  i  miłują  Jego pojawienie się,  odtąd jest  dla  nich odłożona korona!” O jakże 
cudowne i głębokie są słowa naszego Pana! Nie upadnij do tyłu, lecz pchaj, naprzód ku nagrodzie! Świadczmy do wszystkich, którym 
możemy; ponieważ wkrótce nie będzie więcej naszego czasu! I to jest rzeczywiście dobra wiadomość! – Ponieważ niebawem, ta  
ziemia zostanie poddana wielkiemu złudzeniu i osądowi. Jeszcze jedna rzecz, módl się za nasze narody i młodzież.  „Oraz niech 
wszyscy wybrani złączą się wspólnie w modlitwie i przywitaniu z powrotem naszego Zbawiciela!” Koniec cytatu. 

W  tym  czasie  chciałbym  życzyć  wszystkim  Wesołego  i  Wspaniałego  Święta  Dziękczynienia.  Tego  miesiąca  publikuję  List  
Specjalny pod tytułem „Prophetic Significance – Mysteries of the Heavens”,  a także bardzo wyjątkowe i wspaniałe DVD pod nazwą 
„The Elijah Message”. (Zobacz ofertę poniżej.) – Bądź pewien i pamiętaj o nas tego miesiąca. I chciałbym ci podziękować za wszelką  
pomoc nam daną. Moją modlitwą jest, Jezus przyniesie powodzenie i pobłogosławi cię za twoje starania.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                                       Nowe wydane DVD: “The Elijah Message”           
“Be Steadfast”                                                                        Również dostępne: “Supernatural Escape”     
“Authoritative Faith”                                                                     ($20.00/szt. donacja)                         
“The Proof”                                                                                                                               Postbus 71
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