
Gerald Frisby

Drogi Partnerze w Żniwie, 

W tym miesiącu będziemy pisać o systemie politycznym i o zmianach, które nadejdą. W 1967 roku Neal Frisby napisał te 
ważne proroctwo: „Kiedy wkraczałem w moją posługę, Pan powiedział mi, że USA zmienią swój dwupartyjny system.” – 
„SYSTEM  DWUPARTYJNY -  wkrótce  złoży  się  w  jedną  Siłę.  Na  początku  będą  oni  podzieleni,  lecz  połączą  się 
ponownie,  zgodnie  z  tym,  co  mi  pokazano.  Prawdopodobnie  to  „tylko  jeden  powód”  z  którego  tak  wiele  odłamów 
partyjnych w ciele Demokratycznym, że później będą musieli się zjednoczyć lub zmienić w jeden system. Ap. 13:14 –  
zjednoczeni w Światowy Rząd. Obserwuj! Problemy pieniężne, wewnętrzne zamieszanie,  wojna domowa, wszystko to 
będzie odgrywać główną rolę i dla Republikanów i Demokratów nadejdzie „drastyczna zmiana”, gdy wszyscy zjednoczą 
się dla siły!” (To czyni drogę dla kościoła i państwa, by zjednoczyć się w czasie pobrania.) „Wiem, zatem powiedział Pan, gdyż 
to z pewnością się wydarzy.” Koniec cytatu. – W tym piśmie Brat Frisby wytłumaczy jak i dlaczego te wydarzenia będą miały  
miejsce. On napisał najbardziej dokładny opis tego, co się teraz dzieje. 

Inny cytat od Neala Frisby: „Cóż za godzina i co za wiek, by w nim żyć! Widzimy niesamowite wydarzenia i każdego typu  
proroctwa, które się wypełniają, wskazując na przyjście Chrystusa!” – „Nie można włączyć radia lub wiadomości w telewizji,  
bez zobaczenia czy usłyszenia pewnego rodzaju plotek przeciwko naszym narodowym przywódcom, gwiazdom lub ważnym 
ludziom, którzy przodują w naszym narodzie! – Machina plotek zburzyła nawet wpływ naszych przeszłych prezydentów, tak 
daleko  wstecz,  jak za  Washingtona!  Wydaje  się,  że  po  religijnych atakach,  Szatan obrócił  i  zaatakował  każdy aspekt 
społeczeństwa!  Co  on  próbuje  zrobić?  On  jest  zdeterminowany,  by  zniszczyć  wpływ  Stanów  Zjednoczonych  i  naszych 
przywódców przed światem! - Nawet niektórzy dobrzy ludzie powiedzieli, że boją się kandydować na stanowisko z powodu 
nieuczciwej  kontroli  i  plotek,  z  którymi  muszą  się  mierzyć.  Zatem w  przyszłości  pozwoli  to  złym przywódcom,  by  byli  
wprowadzeni do władzy! I pokazuje, że upadek Ameryki jest bliski!”

„W porównaniu z tym, tak, jak pamiętasz tuż przed tego upadkiem, Imperium Rzymskie żyło tylko, by widzieć i słyszeć coś  
nowego! Oszczerstwa,  plotki  i  opowieści  fantazji  były z  jednego końca Imperium po drugi.  Połączone z piciem, orgiami i 
rozpustą według tych samych zasad, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych. - I tak, jak upadł Rzym; tak stanie się ze 
światem i z tym narodem! Pomimo iż, USA były pobłogosławionym narodem. Zmierza on ku poważnym problemom, tragediom 
i wielkim zniszczeniom przez naturę i ostatecznie przez rękę człowieka! –  Zatem możemy oczekiwać w przyszłości wiele 
więcej  tego samego,  co widzieliśmy odnośnie chłosty  plotek różnych ludzi  i  grup.  Bez wątpienia niektóre z  nich będą 
prawdziwe, a niektóre nie!- Jest to tak zrobione, że ostatecznie ludzie nie będą potrafili rozróżnić rzeczywistości od fikcji; do 
czasu, gdy Szatan będzie w stanie doprowadzić ich do świata fantazji tego, czego chce, by ludzie w to wierzyli!”

„Jest niemożliwym wypisać wszystko, co się dzieje odnośnie tych tematów! Lecz piszę to, by ujawnić, że Pisma mówią, iż 
jest  to  zdecydowany znak,  że  Jezus  wkrótce  nadejdzie!”  –  Jezus  powiedział,  „przyjaciele  i  rodzina  będą  siebie  nawzajem 
zdradzać; gdy odstępstwo będzie się szerzyć! Pisma mówią o donosicielu w ostatnich dniach; oraz o kłamliwych znakach i 
cudach komunikacji!” – „Również Salomon mówi o nadchodzących wynalazkach człowieka i jednym, który jest w stanie 
przynosić plotki!” (Koh. 10:20) „Gdzie powiedział on, by uważać co ktoś mówi o królu, czy w twojej sypialni. . .” Teraz, te 
następne linijki oznaczają radio i telewizję! – „. . . bo ptactwo powietrzne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa!” – 
Wiemy, że elektryczność podróżuje w powietrzu jak ptak; (Od redakcyji: Internetowy Twitter, Facebook i Instagram) W ten  
sposób o plotce mówił także Król Salomon w Prz. 26:20 – Prz. 18:8 – Prz. 11:13. – Koniec cytatu.

Niebiosa – Prorocze znaki (Łukasz 21:25) – „Pisma dotyczą ciał niebieskich, konstelacji, planet, słońca i księżyca. Rodz. 
1:14-16 mówi, niechaj będą dla znaków, dla pór roku, dla dni i dla lat.” –  5 czerwca 2016 wielki kwadrat w niebiosach 
wliczając Saturna,  Jupitera,  Neptuna,  jak również Wenus,  Słońce i  Księżyc! – Nadchodzą wielkie  problemy na arenie 
politycznej, a także wydarzenia globalne. Będzie to jeden z najbardziej przerażających upadków we współczesnej historii; A 
także trzęsienia ziemi, wulkany i ekstremalna pogoda (więcej na ten temat później).

W tym miesiącu oferuję  Zwój 79, zawiera on „The Remarkable Republican Elephant Vision”, a także DVD pod tytułem 
„Marvelous  Promises.”  –  To jest  jedna  z  najważniejszych  godzin,  by publikować wiadomość  ewangelii,  że  Jezus  wkrótce  
powraca.  Nasza wakacyjna praca misyjna będzie prawdziwie potrzebować twojego wsparcia  i  modlitw.  Będę się  za ciebie  
modlił, by Bóg nadal błogosławił ci i obdarzał cię w nadchodzących dniach.

 Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja      Nowe wydane DVD: “M a rv el ous Promises”
“Significant Hour”                                               Również dostępne: “Faith Declares It a Reality”
“State of Affairs”                     ($20.00/szt. donacja)                         
“Sound Doctrine”                                                                           Postbus 71
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