
Drogi Partnerze w Żniwie,    Świat prawdziwie jest we wstrząsie! Trzęsienia ziemi,  gwałtowna pogoda, aktywność wulkaniczna. Płyty tektoniczne trzęsą się.  Wyspy  zmieniają swoje położenie. Prawdziwie ręka Pańska przygotowuje ziemię na zmiany, które są tuż przed nią. Szykuje się wielka zmiana 
na międzynarodowym rynku finansowym. Kolejny bankowy kryzys jest w drodze.  Jednym wydarzeniem, które może się zdarzyć w bliskiej przyszłości dotyczącym Europy, co każdy  może  przeczytać, to wielkie finansowe napięcie, pod którym znajduje się Europa. Dług wszystkich 
narodów, drukowanie we wszystkich walutach, przyniosą jeden z największych kryzysów, jakie kiedykolwiek widział ten finansowy 
świat, mający wpływ na wszystkich ludzi na Ziemi. Biblia mówi tylko o 10 wspólnych rynkach pod kontrolą Starego Imperium Rzymskiego. Wielki wstrząs nowego europejskiego ECU jest wyraźny. Mają oni zaangażowanych około 27 państw, lecz Biblia mówi tylko o 10, które będą  rządzić  pod  kontrolą  antychrysta.  Ukoronuje  On  10  przywódców  państw,  gdy  dojdzie  do  władzy  (Ap.  17:12-13).  To  jest  bardzo  istotna  wiadomość. A teraz Brat Frisby nada temu odpowiednią perspektywę następującym cytatem.    „Ta sprawa jest bardzo ważna, znaleziona w Ap. rozdz. 12. Wielu ludzi  zastanawia się nad tym, kto przejdzie przez Wielki Ucisk i  czy  oblubienica odejdzie przed większą tego częścią!” Ten rozdział objawia także podwójne proroctwo w historii i by zacząć, wyłożymy tutaj jego  podstawy! Ap. 12:1, „objawia wielki cud pojawiający się w niebie, kobietę obleczoną w słońce, itd. Był to prawdziwy kościół wieków i 
to był „ZNAK”. „Werset 2 objawia, że cierpi bóle rodzenia”. „Werset 3 pokazuje objawienie wielkiego czerwonego smoka posiadającego 7 głów, 10 rogów oraz 7 diademów na jego głowie! Tym smokiem był Szatan, który kontrolował Stare Imperium Rzymskie i tyczy się ono nowego zrekonstruowanego (poprawionego) Imperium, którym jest wspólny rynek 10 państw. Lecz zauważcie, że 10 rogów nie jest ukoronowanych teraz,  ale będzie wkrótce pod kontrolą nowego królestwa,  o  którym właśnie wspomnieliśmy!”  – „Werset 4 objawia rzucającego się w dół  Szatana, gotowego,  by pożreć dziecko.  Werset 5 objawia, że porodziła ona   syna mężczyznę i został zabrany do nieba  do Boga! To 
odniesienie  ukazuje  w  przeszłości  pierwsze  pojawienie  się  Chrystusa,  lecz  mówi  proroczo  o  wybranym  ludzkim  dziecku 
(oblubienicy), która w naszych czasach będzie pobrana! Ponieważ następnie werset 6 objawia, że to co pozostało ucieknie na pustynię na 42 miesiące!  Za chwilę to jeszcze zgłębimy”.  – „Werset 7 ukazuje wojnę na niebiosach,  a Szatan został  rzucony w dół,  jeszcze bardziej  w  atmosferę. Jest kilka upadków Szatana, gdzie każdego razu otrzymuje coraz  lepszy chwyt na ziemi!” „Werset 9 objawia wielkiego smoka jako starodawnego węża, diabła! Werset 12 pokazuje początek całkowitego wcielenia antychrysta, teraz przygotowuje się on, by przejąć kontrolę  nad światem, to czas ostatnich 42 miesięcy! Przez pierwsze 42 miesiące 7 letniego okresu jego prawdziwy charakter był ukryty przed światem!  Mówi biada mieszkańcom ziemi, ponieważ zszedł do was diabeł, mając niewiele czasu (42 miesiące).  Zauważcie, dzieje się to wtedy, gdy 
antychryst Szatana dochodzi do światowej władzy, jego satelitarni  królowie -  10 rogów są teraz ukoronowani,  (czytaj.  Ap. 13:1). 
Werset 3 także ukazuje, że jest to w tym samym czasie, gdy Szatan wchodzi w bestię, a śmiertelna rana zostaje uleczona! To czas  
teraźniejszy, ponieważ werset 5 pokazuje moc, która jest mu dana, by przetrwać 42 miesiące!” (Także przeczytajcie Ap. 17:9-12). To 
również objawia (Dan. 2:33) żelazo i glinę całkowicie połączoną do czasu, aż rozpada się w Armagedonie!” (Werset 43).     „Powracając do rozdz. Ap. 12, wersety 13-17 ukazują smoka (Babilon) oraz fałszywe światowe religie prześladujące kobietę i objawia gniew  Szatana, który prześladował (jej nasienie), którym były nieroztropne panny. Są to ci, którzy idą przez Wielki Ucisk!” Jednak wersety pokazują, że wielu z  nich będzie  ochronionych,  lecz inne Pisma ujawniają,  iż  wielu umrze za  wiarę   w czasie  Wielkiego  Ucisku.   (Ap.  13:15)  –  „Lecz 
oblubienica jest pobrana przed tym, jak Szatan całkowicie wcieli się w bestię! Pomimo, iż oblubienica przechodzi przez pewien ciężki  
okres i próby, nie idzie przez ostatnią część Wielkiego Ucisku!” – „Prawdziwi wybrani odchodzą przed Trąbami i wylaniem 7 plag, oraz 
przed rozpoczęciem Armagedonu! Wtedy będą już wokół tronu! On zabierze ich wcześniej (Łukasz 21:35-36)!”     „Proroctwo objawia, że  w czasie władzy antychrysta nastanie jeden światowy kościół, Babilon – Ap. 17 – wszystkie fałszywe religie, wliczając  wszystkich Katolików, którzy nie otrzymali zbawienia i fałszywych odstępczych Protestantów. Będzie jeden światowy bank i system monetarny,  wszystkie rządy, wszystkie siły militarne będą pod jego rozkazami, cała amunicja i broń wojskowa (atomowa) będą osobiście w jego ręce! Kto  jest w stanie toczyć z nim wojnę?” Ap. 13:4 – (Dan. 11:38) – „Odbudowane Imperium Rzymskie (Babilon) będzie kontrolowało wszystkie 
fałszywe religie,  handel i  przemysł,  Ap. rozdz. 17 oraz 18 są zdecydowanie o tym!”  „Ten jeden światowy system kościoła będzie  
kontrolował  wydobycie  złota,  srebra  i  wszystkich  metali  szlachetnych,  potrzebne  będą  wielkie  krypty,  by  to  wszystko 
zmagazynować!” (Nahum 2:9 – Dan. 11:38-39) – „Bogactwo świata będzie w jej ręku i pod jego kontrolą – Ap. 17:4-5!” (Koniec cytatu).     Do tego momentu, możecie zobaczyć wielkie znaczenie tego pisma. Zamierzam opublikować dwa Listy Specjalne pod tytułem „In The Night  
Visions – Armageddon” oraz „World News In Advance”. Także to pełne mocy DVD pod nazwą „Prophetic Rush”. (Zobacz oferta poniżej) – Nasz przedstawiciel  w Afryce  miał  bardzo  wspaniałe  i  duchowe spotkanie.  Wielu  ludzi  zostało uratowanych i  napełnionych Duchem Świętym. Chcemy zachować tych ludzi w naszych modlitwach. Za wasze wsparcie dla posługi Brata Frisby Bóg ma specjalne błogosławieństwo dla was i  waszej rodziny. Niech On was prowadzi każdego dnia i spełnia wasze potrzeby.Wasz Brat w Chrystusie,Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja:         Nowe wydane DVD: “Prophetic Rush”  “Live Faith!”          Również dostępne: “Understanding Faith”  “The Promises!”              ($20.00/szt. donacja)“Rejoice and Give Thanks”            Postbus 71                    8050 AB Hattem
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