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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Geopolityczne i  religijne systemy zamierzają  dokonać strategicznej  zmiany skracającej  czas.  Ten list  jest  tak ważny,  że  
zamierzam pozwolić ci przeczytać list bezpośrednio z biblioteki Brata Neala Frisby. 

„Przyjście Jezusa będzie nagłe i nieoczekiwane, tak jak On powiedział, ‘w godzinie, o której nie myślicie.’ – To będzie jak 
złodziej w nocy!” (I Tes. 5:2) – „Jak błyskawica; w jednym momencie; w mgnieniu oka!” (I Kor. 15:52) – Proroctwo głosi, 
że  będzie  to  w czasie  cykli  wzrostu  i  spadku!  –  Innymi  słowy,  czas  recesji,  depresji,  dobrobytu itd.  –  Gdy bogaci  ludzie  
zgromadzą swoje skarby razem w jeden światowy system. . . . I miało się to wydarzyć w późniejszych czasach!” (Jakub 5:3)  -  
Wersety  7-8   mówią,  „w  czasie  powrotu  Jezusa!  A wtedy  oczywiście  światowy  przywódca  przyniesie  na  krótko  smugę 
ogromnego dobrobytu!” (Dan. 8:25) 

„Ten temat jest bardzo istotny, znaleziony w Ap. Rozdz. 12. Wielu ludzi zastanawia się kto przejdzie przez Ucisk i czy 
oblubienica pójdzie do góry przed największą jego częścią!” Ten rozdział objawia również podwójne proroctwo w historii i 
wyłożymy pewien fundament, by zacząć!  Ap. 12:1, „wyjawia, wielki cud pojawił się w niebiosach, kobieta przyobleczona 
słońcem, itd. To był prawdziwy kościół wszystkich wieków i był to „ZNAK”. „Werset 2 objawia, że w bólach rodziła”. 
„Werset 3 pokazuje pojawienie się wielkiego czerwonego smoka mającego 7 głów, 10 rogów i 7 koron na głowie! Teraz tym 
smokiem  był  szatan,  który  kontrolował  Stare  Imperium  Rzymskie  i  dotyczy  nowego  zrekonstruowanego  (ulepszonego) 
Imperium, którym jest wspólny rynek 10 państw. Lecz zauważ, 10 rogów nowego imperium nie są ukoronowane teraz lecz będą 
niedługo wkrótce pod nowym królestwem, o którym wspomnimy teraz!” – „Werset 4 ujawnia,  upadek szatana w dół, gotowy, by 
pożreć dziecko. Werset 5 ujawnia, że porodziła ona dziecię człowiecze i została pochwycona do niebios przed Boga! Ta 
wzmianka ujawnia w przeszłości pierwsze pojawienie się Chrystusa, lecz mówi proroczo o wybranym synu człowieczym 
(oblubienicy) w naszych czasach, będącym pobranym!  Ponieważ następnie werset 6 objawia, że co pozostało uciekło na 
pustynię na 42 miesiące! Zajmiemy się tym dokładniej za chwilę”. – „Werset 7 odkrywa wojnę w niebiosach, a szatan został  
nawet wyrzucony bardziej w atmosferę. Jest kilka wyrzuceń szatana, gdzie otrzymał za każdym razem większą kontrolę nad 
ziemią!” „Werset 9 objawia wielkiego smoka jako starego węża, diabła! Werset 12 pokazuje początek całkowitego wcielenia 
antychrysta, on przygotowuje się teraz, by przejąć kontrolę nad światem, jest to ta godzina ostatnich 42 miesięcy! Przez pierwsze  
42 miesiące 7 letniego okresu jego prawdziwy charakter był ukryty przed światem! Mówi, biada mieszkańcom ziemi, gdyż 
diabeł  schodzi  do  was,  ponieważ  ma  mało  czasu  (42  miesiące).  „Zauważ,  że  jest  to  wówczas,  gdy antychryst  szatana 
dochodzi do władzy na całym świecie,  jego królowie satelitarni,  10 rogów jest teraz ukoronowanych, (przeczytaj Ap. 
13:1). Werset 3 także objawia, że jest to w tym samym czasie, gdy szatan wchodzi w bestię i kiedy śmiertelna rana zostaje 
uleczona! Jest to czas obecny, ponieważ werset 5 ujawnia, że moc została mu dana, by trwał 40 i 2 miesiące!” (Przeczytaj 
także  Ap.  17:9-12).  To  także  objawia  (Dan.  2:33),  iż  żelazo  i  glina  łączą  się  całkowicie  aż  do  rozłamu  tego  w 
Armagedonie!” (Werset 43).

„Teraz powracając do rozdz. Ap. 12, wersety 13-17 ujawniają smoka (Babilon) i fałszywe światowe religie prześladowały 
kobietę i objawia to, że szatan był rozgniewany i prześladował (jej nasienie), którym były nieroztropne panny. Są to te, które 
przechodzą przez Wielki Ucisk!” „Jednakże wersety ujawniają, że wiele z nich jest chronionych, lecz inne Pisma objawiają, że 
wiele umrze za swoją wiarę podczas Wielkiego Ucisku!” (Ap. 13:15) – „Lecz oblubienica jest pobrana przed tym, jak szatan 
całkowicie wciela się w bestię! Pomimo, iż oblubienica  przechodzi przez pewne ciężkie czasy i próby, nie wchodzi ona do  
ostatniej części Wielkiego Ucisku!” – „A prawdziwy wybrany odchodzi przed Trąbami i 7 plagami wylanymi i przed 
rozpoczęciem się Armagedonu! Oni wówczas będą już wokół tronu! On zabiera ich wcześniej (Łukasz 21:35-36)!”

„Proroctwo ujawnia, że pod antychrystem będzie jeden światowy kościół, Bablion – Ap. 17 – wszystkie fałszywe religie,  
wliczając wszystkich katolików, którzy nie otrzymają zbawienia i fałszywi odszczepieńczy protestanci. Będzie jeden światowy 
bank i  system pieniężny,  wszystkie  rządy,  wszystkie  siły zbrojne będą  pod jego rozkazami,  cała  amunicja  i  broń wojenna  
(atomowa) będą osobiście w jego ręku! Kto jest w stanie toczyć z nim wojnę?” Ap. 13:4 – (Dan. 11:38) – „Zrekonstruowane 
Imperium Rzymskie (Babilon) będzie kontrolował wszystkie fałszywe religie, handel i przemysł, Ap. rozdz. 17 i 18 są  
zdecydowanie o tym!” „Ten jeden światowy kościelny system będzie kontrolował wydobycie złota, srebra i wszystkich metali  
szlachetnych, będzie potrzeba wielkich sklepień, by pomieścić ich zbiory!” (Nahum 2:9 – Dan. 11:38-39) – „Bogactwo świata  
będzie w jej rękach i pod jego kontrolą – Ap. 17:4-5!” Koniec cytatu. 

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „The Four Raging Horses – The Apocalypse of Horror”, jak również DVD, 
„Time Door Into Eternity”.  – Nadal pracuję nad udostępnieniem wszystkich książek Brata Frisby w księgarni Amazon, a także  
nad modernizacją naszej strony internetowej dodatkowych książkach na niej. Dobrze jest wiedzieć, że stoisz za posługą. Jestem 
bardzo wdzięczny za całą twoją finansową pomoc. Bóg z pewnością ci pobłogosławi i będzie cię prowadził w Jego mądrości.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja           Nowe wydane DVD: “Time Door Into Eternity”
“God’s Prophetic Clock”                                                    Również dostępne: “Knowledge Expansion”
“Doubling of Events”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
“God is Numbers in Prophecy”                                                                                                  Postbus 71
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