
Gerald Frisby

Drogi Partnerze w Żniwie, 

Jest to bardzo proroczy list, jako że wkraczamy w Nowy 2014 Rok. Przynoszę ci pewne zapisy z przeszłych Pism, jak również część  
ostatniego listu, który napisał Brat Frisby. A teraz ten wspaniały list od Neala Frisby.

„Będzie miała miejsce fundamentalna zmiana w USA. Za oceanem będą oni poruszać się w kierunku nowego i bezpośredniego układu. 
Jak zostało przepowiedziane, widzimy nadchodzącą tego część w ich polityce wobec Chin i Rosji!  W końcu, w życie wejdzie nowy 
pieniężny system finansowy, gdyż Szatan sam manewruje pośród ludzi na wysokich stanowiskach! Nadchodzi zdrada tego narodu  
po to, by utrzymał swoje przyjemności i dobrobyt! Dolar jest zdewaluowany i nadal będą problemy finansowe na świecie dopóki 
geniusze Szatana stworzą nowy świat, łącząc nowy system pieniężny, w końcu uwodząc narody do znaku. Wzrośnie handel światowy, o  
którym więcej  porozmawiamy później.  Międzynarodowa niegodziwość i  przyjemności  będą wzrastać  wraz z  systemem bestii.  USA 
wchodzą  w  okres  przejściowy,  zmiana  między starym,  a  nowym.  Młodzież  stanie  się  śmielsza,  przejmie  kontrolę  nad  wieloma 
stanowiskami i przyniesie lub wpłynie na wiele niezwykłych zmian, ci, którzy będą chcieli żyć chwilą i nie troszcząc się o jutro,  
sprzedając się systemowi bestii, by wieść materialistyczne życie!”

„Handlarze Babilonu wkrótce osiągną swój szczyt! W Ap. 13 widzimy powstanie bestii rządu, następnie w Ap. 17:3, 5 widzimy kościół 
nierządnicy ujeżdżający bestię kupców. Będzie to wielkie miasto w systemie miast dla światowego handlu”. – „Bezbożny grzech i orgie  
będą wzrastać  wraz z tym.  To będzie  pełne cennych rzeczy,  złota,  srebra,  niezwykłych jedwabiów i  szkarłatu,  kosztownych pereł  i  
klejnotów! Wciśniecie guzika wynalazków dla czasu wolnego, pyszne jedzenie, producenci będą magazynować swoje dobra! Najszybsze 
statki powietrzne w podróży, wynaleziony każdy rodzaj przyjemności. Kobiety będą sprzedawać swoje ciała, a mężczyźni swoje dusze, by 
zaspokoić ich nienasycone żądze. Bóg oddaje ich szaleństwu, by tarzali się w złudzeniu! Zła krew będzie wrzeć w ich żyłach do rozpusty.  
Pieniądze staną się ich Bogiem. Subtelna i tajemnicza muzyka będzie temu wszystkiemu towarzyszyć, bębniąc im w chaotycznym 
szaleństwie czasu!  Koła pożądania nieustannie zwracające się tam,  gdzie nigdy nie będzie wystarczająco.  Prawdziwie Bóg puszcza  
Szatana luzem, przynosząc zmysłowe przyjemności Sodomy! Wszystkie te nagie i podłe hollywoodzkie filmy o seksie będą łagodną 
zapowiedzią tego, co będzie w tym wielkim Babilonie, który staje się także sceną okultyzmu, czarnej magii i czarnoksięstwa. Prawdziwie  
Szatan jest wcielony w człowieka kierując tym wszystkim, gdy legiony diabła będą puszczone wolno. Babilon będzie pełen charakterów 
opętanych  demonów,  z  naturą  bestii!  Będą  chlubić  się  w  antychryście!”  –  „Wszędzie,  gdzie  spoglądamy,  widzimy  Boże  znaki 
ostrzegające ludzi, że wiek się kończy. W każdym kierunku na świecie widzimy wypełnianie się proroctwa! Dochodzimy do punktu 
zwrotnego w sprawach międzynarodowych. Stoi to przed wszystkimi narodami!” 

Od 2008-2014 będą najbardziej szaleńcze i potężne siły, nie tylko wpływające na całą ziemię, lecz także na naturę. Ponadto napisałem,  
że powstająca kobieta i mężczyzna mogliby się dostać do Białego Domu, więc jest to także niedalekie lub może być w pobliżu dat, które  
obejmują jeden cykl  po 2014.| Jednakże, jakkolwiek na to patrzysz, nie ma sposobu, by opisać bardzo potężne i  dramatyczne 
wydarzenie w historii USA i świata. To, co nieoczekiwane, nie może być opisane; niespodzianki w świecie, USA i przywództwie. Lecz 
Chiny będą również działać więcej.  W naszych czasach prowadząc nawet do tego,  że więcej  pewnych rzeczy,  które widzieliśmy w  
przeszłości, zwiększą się w nadchodzących dniach. Nie możemy tutaj określić daty. 

Ziemia jest teraz na początku tego, co stanie się Wielkim Uciskiem. Musimy zachować uwagę na Armagedon, kiedy Rosja, a potem  
Chiny przyjdą za nimi w późniejszej dacie. – Okropny rozlew krwi i nieludzka katastrofa! Nawet w naszym czasie kataklizmy na morzu 
i pod ziemią nadal będą działy się, jak przedtem. Więc to, co próbuję przekazać, to krótki obraz rzeczy, które jeszcze będą. Sam Pan 
objawił te daty, a my właśnie widzimy ogromną ilość rzeczy, które Pan napisał w przeszłości. Nasze siły zbrojne nadal będą posiadały  
potężną technologię, a nauka wojskowa osiągnie stan, że nasze wojska będą wyglądały jak roboty. Także w innych rodzajach, roboty w 
samolotach.  –  W Joelu 2:7-8,  „i  będą oni  maszerować, każdy na swojej  drodze i  nie zstąpią ze swoich ścieżek.  Jeden drugiego nie  
przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem.” Nasze wojsko będzie wyglądać jak gdyby mogli zmieszać się z czymkolwiek (kamuflaż) w  
przyrodzie i być jak komputery. Zatem wróg będzie spoglądać na złudzenie i będzie w wielkiej odległości od tego złudzenia. Technologia  
jest ponad naukową fantastyką! Nauka będzie jak magia. Nauka osiągnie w tym taki stan, że nawet nie można sobie tego wyobrazić. Dni, 
mówi Pan, skrócenia czasu są nad tobą. Moje pisma i podane wydarzenia nadejdą wraz z ogromnymi zmianami. Kończymy Ap. 
10:4-7,  kiedy  przepowiedziałem o  tajemniczych gromach.  –  Ja  nie  uczynię  niczego,  Ja  idę  najpierw do  proroków.  Więc  On 
ustanowił wzór, o którym nie możesz zapomnieć. 

„Przemówię  po  raz  kolejny,  powiedział  Pan.  Stadium podanych  dat  przygotowuje  na  człowieka  zatracenia  (antychrysta).  Bronie 
atomowe zostaną użyte przed Armagedonem na niektóre narody. I jeszcze jedno: Przeczytaj Rozdział 16 Księgi Apokalipsy oraz Rozdział  
18. To wszystko prowadzi do konkretnego kierunku. Oto, nadchodzi, gdy napisałem, że roztropni zrozumieją, lecz nieroztropni nie 
zrozumieją niczego!” W ostatniej księdze Daniela, Rozdział 12, powiedział on w wersecie 9, „Idź swą drogą Danielu: ponieważ słowa są 
zamknięte i zapieczętowane, aż do końca czasu.” Koniec cytatu. Cóż za aktualna i ważna wiadomość w tym liście przygotowującym nas  
na Pobranie! Wkraczamy w proroczy czas, a Jezus nadejdzie bardzo szybko. 2014 będzie kolejnym ważnym rokiem cyklu czasu. 

Tego miesiąca wydaję bardzo ważną książkę pod tytułem „The Dual Babylon’s”, która będzie idealnie pasować do tego listu, a także 
DVD pod nazwą „Deliverance From Fear and Anxiety.” By dokończyć nasze projekty, będę potrzebował twojej cudownej pomocy i  
modlitw. Jezus ma bardzo wyjątkowe błogosławieństwo dla wszystkich, którzy pomagają. Niech On obdarza i błogosławi cię w Nowym 
Roku. 

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja     Nowe wydane DVD: “Deliverance From Fear and Anxiety”                 
“The Invisible Power”                                                        Również dostępne: “The Creator Visits Man”                               
“Real Faith Remembers”                                  ($20.00/szt. donacja)                         
“Saving of Others”                                                                                                                                  Postbus 71
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