
Drogi Partnerze w Żniwie,

Jest to bardzo cenny i informujący list. Będę w stanie poruszyć jedynie najważniejsze rzeczy.  Największa pułapka w historii świata 
zbliża się z katastroficznymi konsekwencjami. Łukasz 21: 35 opisuje to jako wydarzenie na światową skalę. „Ponieważ jak pułapka  
przyjdzie na nich wszystkich, tych, którzy zamieszkują oblicze ziemi”. Każdy naród jest uwikłany w najgorsze zadłużenie w historii tej 
planety. W liście z lutego 2011 wspomniałem o długu 1.2 biliarda dolarów. Teraz liczba ta krąży wokół 1.5 biliarda dolarów. To zawiera  
wszystkie  niesfinansowane  zobowiązania  takie,  jak  emerytury,  zabezpieczenie  społeczne  i  obligacje  rządowe.  W  pewnym  momencie 
najokropniejszym wyjściem z tego będzie drukowanie nowych pieniędzy. Na przykład, w 1919 roku, za 100 niemieckich marek można było  
kupić uncję złota. Pod koniec 1923 roku za bilion marek nie można było nabyć uncji złota. Gdyby nie obcokrajowcy i Chińczycy kupujący 
nasze obligacje, zwrócilibyśmy się ku prasie drukarskiej lub bylibyśmy już niewypłacalni.  Z pewnością ten wielki upadek nastąpi. To 
zjednoczy całą światową władzę. Antychryst pojawi się wraz ze swoimi przyjaciółmi. Jego przyjaciółmi będą kraje naftowe, Rosjanie, 
Chińczycy i USA, jako wielki dostawca żywności. Gdy wydarzy się susza na skalę światową, to da antychrystowi pełną władzę. A teraz niech  
proroczy list Brata Neal Frisby wyjaśni resztę.

BIEGNIJ PROROCTWO BIEGNIJ –  Nigdy wcześniej  nie  widzieliśmy tak  istotnych wydarzeń mających miejsce,  tak  nagle i  tak  
szybko! Także wiele niespodziewanych i z zaskoczenia, tak jak przewidziały to Pisma. „Ważne globalne proroctwo dzieje się na całym 
świecie!” Gdziekolwiek patrzymy, widzimy kryzys i osąd dziejący się na świecie. Pisma i proroctwo biblijne  przyspiesza się. „Ostateczne  
proroctwa dla naszego Wieku Kościoła dotyczące wybranych, zmierzają teraz ku rozstrzygnięciu!”  Wkrótce nie będzie więcej  czasu dla 
Bożych prawdziwych dzieci! Człowiek (Jezus) tak, jak mówi to przypowieść, był w dalekiej podróży i powraca. Oczywiście, On będąc  
duchem Wszechmocnym był również nieustająco z nami! Nasza generacja  prawie się kończy! „Jezus oddziela i wybiera teraz swoje dzieci 
każdego dnia; to nie jest  czas,  by być duchowo śpiącym! Ponieważ teraz On prowadzi  nas,  pewniejszym słowem proroctwa niż  
kiedykolwiek! Gwiazda poranna pojawiła się w naszych sercach i prowadzi nas w Jego świetle!” Odstępstwo obfituje wszędzie wokół 
nas, lecz słodki duch Pana jest prawdziwie ze wszystkimi tymi, którzy wierzą, wyczekują i modlą się! Wkrótce powinniśmy zobaczyć Mistrza  
twarzą w twarz; gdyż świat w zdumieniu zaczyna podziwiać moce bestii! 

CZAS, BY BYĆ ŚWIADOMYM – „Pewnej nocy, wydarzenia przybyły przede mną jako błyskawice katastrof, krzyków, spustoszenia i 
zniszczenia,  które  zaczną  pokrywać  ziemię!  To,  co  nieoczekiwane  i  zadziwiające  będzie  nadal  działo  się  w  przyszłości!  Widzimy  
międzynarodowe zmiany dziejące się teraz, które zostały już przepowiedziane. „I więcej globalnych wydarzeń z  ogromnym znaczeniem,  
będą kroczyć do przodu, by wypełnić swoją część Bożego planu przeznaczenia!” Umysły ludzkie będą się coraz bardziej zmieniać. Szokujące  
sytuacje,  zmiany i  niewiarygodne wydarzenia  rzucają  swoje  cienie,  gdy wkraczamy głębiej  w koniec  wieku!  –  „Czuwaj,  miej  się  na 
baczności, powiedział Pan!”

NIEBIAŃSKIE ZNAKI – Oprócz tego natura głosi ludziom tej planety, że ich czas poszukiwania zbawienia ucieka! Żniwa będą wkrótce 
zakończone! „Jezus wybiera królewskich ludzi i niedługo znikną z tej ziemi!” Ponieważ tak, jak możemy zobaczyć, jest to czas, aby wysiąść z 
tej drżącej i burzliwej planety. Zamieszanie i strach ściśnie serca ludzi, gdy smok zaczyna wzrastać! Możemy właśnie zobaczyć cień i ruszenie  
jego systemu! I nie są one w parze ze Słowem Bożym! – „Zatem, bądź świadomy, jak pułapka przyjdzie na mieszkańców tego świata!”

NATURA ZAKŁÓCA BIEG HISTORII I PRZYWÓDCÓW – „Wielki głód, który wyczuwam, że zbliża się, będzie często skręcał (w 
różne obszary), następnie stanie się na skalę światową! Będzie tak obszerny i długotrwały, że będą (oni) chwytać za korzenie drzew i dzieci od  
piersi!” Uwaga: mężczyźni i kobiety będą sprzedawać swoje dusze i ciała za kawałek chleba, by przeżyć! „Śmiertelny znak będzie do tej pory  
już nadany!”

PRZYSZŁOŚC WYDAJE SWÓJ HORROR – „Gorące, palące fale upałów, upalny wiatr śmierci – niewiele widzianego deszczu, wojny 
i napady na ukrytą żywność! Buszle pszenicy wzrosną tak wysoko, że człowiek będzie pożerał swego bliźniego!” – „Mężczyźni i kobiety  
przemienią się w bestie!” Czarny koń apokalipsy z pewnością podążał tym szlakiem. „Tak, jak było mówione, miara zboża za denara!” W 
czasach  Rzymu,  całodniowa wypłata  za  bochenek  chleba! Obraz  powyżej  pokazuje  pogorszenie  tego!  Gdy szkielet  śmierci  dosiada 
bladego konia, może być słyszany dźwięk kopyt! Pogłoski o wojnie atomowej są w powietrzu! – „Księżyc zmienia się w krew, słońce czarne  
jak włosienny wór!” Trochę później planety obracające się w pozycję! To nie będzie długo nim oś ziemi wstrząśnie  miastami do gruntu!  
„Teraz jest nasza godzina, by pracować, nim będzie za późno!”

„Wiemy, że tuż przed powrotem Jezusa, powiedziano nam, że będą wojny, głód, zaraza, trzęsienia ziemi, rewolucja, międzynarodowe  
kryzysy i światowy niepokój itd. Widzimy spełnianie się tego coraz bardziej każdego dnia! I według Pism jest to w zakresie rzeczy, które  
nadejdą!” – To dobra rzecz do zapamiętania, Pisma mówią, uważaj na troski życia powodujące, że ten dzień nadejdzie znienacka! Ponieważ to  
z pewnością zbije wielu z tropu! – Zatem czuwajmy i módlmy się, trwajmy podekscytowani Jego szybkim powrotem! – Tak jak mówi Księga  
Apokalipsy: „Oto przyjdę szybko, z pewnością przyjdę szybko!” Amen. Ap. 22:7, 12 Koniec cytatu.

Ten list był wyzwaniem z powodu ważności wydarzeń, które nadejdą. Tego miesiąca publikuję List Specjalny pod tytułem „The Number,  
the Mark and the Beast”. Również DVD, „Supernatural Signs – Photos” (Zobacz ofertę poniżej.)  Tego miesiąca wyjątkowo chciałbym 
podziękować ci za twoją pomoc. Bóg da jedno ze swoich największych błogosławieństw tym, którzy wspomagają tę ważną wiadomość. Niech  
On cię prowadzi swoją wielką mądrością i wspaniałym duchem.

Twój Brat w Chrystusie,

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja         Nowe wydane DVD: “Supernatural Signs – Photos”                          
“Tested Faith”                               Również dostępne: “Digging and Planting”                               
“Foundation Faith”                                              ($20.00/szt. donacja)                         
“Truth and Illusion”                                                                                  Postbus 71
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