
Drogi Partnerze w Żniwie,

Pęd proroczych wydarzeń, przynoszący nadchodzące ogromne polityczne i religijne zmiany. Ziemia przygotowuje się na jeden światowy 
rząd. Naród po narodzie jest w wielkim rozłamie,  zwłaszcza na Środkowym Wschodzie. Organizacja Narodów Zjednoczonych dała do  
jasności,  że  rodzaj  rządu,  który  tam  był,  nie  będzie  dłużej  tolerowany,  otwierając  drogę  dla  długo  wyczekiwanego  porozumienia  
pokojowego. Większa część pracy została już wykonana, czekając jedynie na ostateczne zmiany, by miały one miejsce. Jedną pewną 
rzeczą do wyczekiwania przed powrotem Chrystusa jest to ważne przymierze. To będzie nasz sposób, na dokładne powiedzenie, gdzie 
znajduje się czas. Będzie okres czasu przed tym, jak antychryst potwierdzi to pokojowe porozumienie. Teraz przypatrzmy się bliżej, co Brat  
Neal  Frisby  o  tym  napisał.  –  „Nastąpi  katastroficzna  rozgrywka.  Nadchodzące  kryzysy  będą  o  tak  wielkiej  intensywności,  że 
dyktatura będzie jedynym możliwym rodzajem rządu. Ten dziwny Światowy Przywódca pojawi się zgodnie z Dan. 9:27, „I utrwali  
on przymierze dla wielu w przez jeden tydzień”. Jesteśmy w godzinie północy! Zbliżamy się do pobrania. Mijamy krytyczny punkt  
czasu, Bożych ostatecznych proroctw dotyczących kościoła pobrania! „Bądź także gotowy, ponieważ nadejdzie w godzinie, o której 
nie myślisz!” (Mat. 24:44) Brat Frisby miał szczególny sposób umieszczania czasu i wydarzeń razem. Napisał on znacznie więcej niż  
właśnie zacytowaliśmy. Będę kontynuował to później. Lecz właśnie teraz mam wspaniałą część tego listu, napisanego przez Brata Frisby, a  
teraz ten cytat. 

„Zastanówmy się przez chwilę i powróćmy do historię Biblii, a następnie przybliżmy rzeczy bieżące. – Nawet sama pierwsza część Księgi  
Rodzaju mówiła o przyjściu  Zbawiciela,  lecz ludzie nie zwracali  na to uwagi.  Tuż przed potopem, tak samo jak dzisiaj,  Pan ostrzegł  
zdegenerowaną  ludność  przez  znaki  na  niebiosach  oraz  przez  proroków,  że  nadchodził  niesamowity  potop,  przynosząc  olbrzymie  
zniszczenie!” – (Rzym. 1:18-22) „Paweł również objawił to zajście! – Zostało nawet powiedziane przed tym wydarzeniem, że niektórzy 
synowie Seta, najwyraźniej z udziałem Henocha, wybudowali monument w kamieniu (Wielka Piramida). Nawet historyczni pisarze mówią,  
że Piramida przetrwała potop!” –  „I w tej budowli przepowiedzieli nadchodzącą powódź, a nawet zagadkowe linie przeskoczyły do 
przodu i powiedziały, że świat będzie ostatecznie zniszczony przez ogień, jak elementy się w ogniu rozsypią!” (II Piotr 3:5-10) Mówi  
również o pierwszym i ostatecznym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, by sadzić świat.- Judy 1:14-15, wspomniano o Henochu! – I 
według proroczych linii  i  nieomylnych słów Biblii,  zbliżamy się do ogromnych wydarzeń,  gdy wiek się kończy.  Niektórzy posłuchają  
ostrzeżenia, lecz inni, tak, jak w czasie potopu, będą myśleć, że rzeczy będą trwać wiecznie, tak jak s ą! – Lecz zdecydowanie nie będą! – W 
Mat. 16:3, „Jezus powiedział, religijni profesorowie i grzesznicy umieli rozpoznać oblicze nieba, lecz byli tak zaślepieni troskami życia, że  
nie mogli rozeznać prawidłowego czasu przed swoimi oczami!” – „Jezus także powiedział, jak było w czasach Noego, tak też będzie w  
czasie Jego przyjścia! – Chrześcijanie powinni być dogłębnie świadomi Jego bliskości!” Mat. 24:33, „Kiedy ujrzysz te rzeczy, wiedz, że 
jest  blisko,  nawet u drzwi! –  A kiedy te rzeczy zaczną się dziać,  spójrz w górę!  I  podnieście  głowy, ponieważ zbliża się  nasze  
okupienie!”  (Łukasz  21:28) –  „I  widzieliśmy prawie  wszystkie  największe  wydarzenia,  o  których  mówiła  Biblia,  dotyczących  Jego  
Kościoła, dokonały się, lub wypełniają się teraz na naszych oczach! – Zwłaszcza Środkowy Wschód i proroctwa dotyczące Hebrajczyków! – 
I inne znaki, zbyt liczne, by o nich tutaj wspominać!” – „Więc pobranie i  jubileuszowy odpoczynek nie są dalekie! – Więc pracujmy,  
działajmy i módlmy się o dusze! – Jezus powiedział, „Oto, przyjdę szybko!” – oznaczając, że wydarzenia będą dziać się  nagle i szybko, 
gdy wiek się kończy!”

Z powodu zmartwień tego świata, dobrzy i uczciwi pomocnicy będą trudni do znalezienia w tym ostatnim wieku, lecz gdy się modlimy,  
dostaniemy swój udział, doceniam cię i wszystkich moich partnerów w ich wytrwałości! Lecz jest to prorocze i współgra z tym, co mówią 
Pisma! – Weźmy pod uwagę pewne trendy z przeszłości i dowiemy się, czego oczekiwać w przyszłości! (Mat. 20:16 – Łukasz 8:13-15)  
Biblia mówi, że 8 dusz zostało uratowanych w czasie potopu. (II Piotr 2:5) – I tylko 3 dusze przetrwały ognistą zagładę Sodomy! – I tylko  
500 było świadkami Jezusa, kiedy odszedł po Jego pierwszym przyjściu! (I Kor. 15:6) A wtedy Pan Jezus powiedział, „W naszym dniu 
WIELU zostało wezwanych, lecz NIEWIELU jest wybranych, by prawdziwie wykonać tę pracę! – I wierz mi, że najpewniej wypełnią 
oni Jego przykazanie! – To będzie zrobione! – Żniwo wybranych będzie miały miejsce i zostaniemy nagrodzeni i pobłogosławieni ponad  
miarę w tym czasie i  w czasie, który nadejdzie!” Koniec cytatu. – Jest to bardzo ważny list.  Wydarzenia te będą miały miejsce przed  
pojawieniem się antychrysta.  Widzimy teraz wiele państw handlujących złotem. Przygotowują się one na komercyjny Babilon, Ap. 
18:12 i religijny Babilon, Ap. 17:4. Z powodu irańskiego kryzysu, wiele państw handluje swoim złotem za irańską ropę. Jest tak, by ominąć  
sankcje Organizacji Narodów Zjednoczonych na Iran. W końcu waluty na ziemi, jakie znamy, staną się bezwartościowe. Jedynie pieniądz  
antychrysta prowadzący do znaku będzie dozwolony. To da mu całkowitą kontrolę. 

W tym miesiącu mamy nową książkę Listów Specjalnych Część Dziesiątą pod tytułem „Night Vision – Armageddon Prophecy”, jak 
również nowe DVD pod tytułem „Invasion – Armageddon Battle” (Zobacz ofertę poniżej). – Z powodu długości tego listu, ufam, że wszyscy 
zrobią co w ich mocy, by wspierać tę najbardziej istotną wiadomość. Niech Pan nadal błogosławi i prowadzi każdego i wszystkich z was w  
tej najważniejszej godzinie.

Wasz Brat w Chrystusie,

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja             Nowe wydane DVD:   “Invasion – Armageddon Battle” 
“The Best Policy”                      Również dostępne:   “Mysterious Lights”  
“Be Alert”                               
“Clockwork Faith”                          ($20.00/szt. donacja)                          Postbus 71
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