
Drogi Partnerze w Żniwie,

Zbliża się nagła zmiana dla systemów finansowych na świecie. W chwili obecnej system SWIFT, który znajduje się w Belgii, kontroluje  
wszystkie  elektroniczne  transakcje  finansowe.  Ostatnio  wydano polecenie  dla  systemu SWIFT,  by  wyeliminować  Iran  z  możliwości 
kupowania lub sprzedawania przez ten elektroniczny system. Ap. 13:17, „tak, że nikt nie może kupować ani sprzedawać”.  Następnie 
zmierzamy do nowego systemu, który jest tworzony pod nazwą Europejskie Traktat Mechanizmu Stabilizacyjnego (European Stabilization 
Mechanism). Jest to nowa Unia Europejska i euro. To będzie na miejscu i będzie działać w lipcu 2012. Będzie to kontrolować wszystkimi 
pieniędzmi Unii Europejskiej. Nie można tego kwestionować, zmienić, zaprzeczyć, lub się tego pozbyć. Z powodu olbrzymich długów, będzie  
to  miało  całkowitą  moc.  –  Jest  tutaj  zdumiewający cytat  z  Listu  Specjalnego  #51.  „Niektóre  z  tych  kontroli,  które  dziś  widzimy,  są 
zapowiedzią  pewnego  rodzaju  rygorystycznych  działań  w  przyszłości!  System  antychrysta  będzie  kontrolował  wodę,  żywność  i  
transport. Oczywiście, wszystkie te ograniczenia będą prowadziły do zamierzonej pułapki, całkowitej kontroli rządu nad ekonomią 
świata i do utraty całej ekonomicznej i politycznej wolności!” – Zbadam to bardziej i opiszę w innym liście. Teraz mamy kolejny cytat z 
biblioteki Brata Neala Frisby. 

Cóż za cudowny, zadziwiający wiek, by w nim żyć! Zwykliśmy widzieć nadchodzące początki odszczepieństwa, lecz teraz urosło to do 
pełni kielicha nieprawości, obrzydliwości i fałszu!  „I w samym środku tego, Bóg czyni niesamowitą pracę w żniwach pośród swoich 
wierzących! On przynosi odnowienie i wielkie wylanie pośród wybranych!” Widzimy obie strony medalu, dobrzy będą przybliżać się do 
Boga, a zło się pogorszy! – Niektórzy ludzie mogą myśleć, że mają dużo czasu, lecz wkrótce będzie już po żniwach. Wołanie o północy jest  
tutaj. „Bądź również gotowy!” Jezus powiedział, „W godzinie, o której nie myślisz”, Mat. 24:44. Jak błyskawica, momentalnie, w mgnieniu  
oka, miliony ludzi znikną do innej demencji (wymiaru)! Zabrani w pobraniu!  – Możemy dodać to, że wierzący znajdujący się w grobach, 
również zostaną zaliczeni do tej grupy! Chwała Panu! – „Boska mądrość, wiedza i moc zacznie okrywać Jego grupę wybranych, jednocząc ich  
w Jego chwale, boskiej miłości i słowie!” –  „Dlatego bądź  ostrożny i nie tak beztroski jak świat, lecz czuwaj i módl się! Ponieważ to 
przyjdzie jak pułapka! A świat nie będzie czuwał w tym doniosłym momencie! Jak błysk światła, ciało wybranych będzie ze Mną w 
pięknym, przygotowanym miejscu!” – Wychwalaj Go ponownie! Ze wszystkimi testami i próbami, przez które muszą przejść Jego dzieci,  
będzie to warte tego wszystkiego! Cóż za wspaniałość i chwała są tuż przed tymi , którzy wierzą tym namaszczonym słowom!

Cóż za generacja, w której żyjemy! „Niesamowite i wielkie znaki, oraz proroctwo mają miejsce każdego dnia na całej ziemi!”  Niektóre 
znaki, które przewidziały Pisma dziesiątki lat temu, dzieją się właśnie teraz na naszych oczach! „Niektóre biblijne proroctwa dane 2 i 3  
tysiące lat temu, również występują jak gigantyczny znak tuż przed nami i światem!” – Najwyraźniej, jest to ukryte przed światem i 
letnimi kościołami! Sposób, w jaki działają, daje ci do myślenia, że mają oni wieczność, by czekać na Pana. „Lecz jest to dokładnie ten sposób,  
o jakim mówiły Pisma, że będzie!” I zdecydowanie wierzę, że Pisma dały nam pewne prawdziwe informacje dotyczące niektórych różnych  
sezonów i wydarzeń pomiędzy tym, co teraz, a Armagedonem!

Czarnoksięstwo, czary, voodoo i satanistyczny kult rozprzestrzeni się, jak dziki ogień płonący w każdym kierunku, przynosząc fałszywość! 
Nowe kulty wyrastają na każdym rogu! Grupy New Age także rosną i rozprzestrzeniają się. – „Zatem ostrzeż swoje dzieci i módl się za naszą 
młodzież!” Ponieważ słońce zaczyna zachodzić nad tą generacją! Czas jest krótki.  – Pamiętaj,  że „świadectwem Jezusa jest duch 
proroctwa!”  –  A przepowiednie  wydarzeń  ostrzegą,  zjednoczą  i  poprowadzą  Jego  wybranych!  Więc,  kiedy  świadczysz,  powiedz 
ludziom, że Jezus wkrótce powróci! Spójrz na ten znak! Izrael kwitnie jak kwiat róży. Wkrótce Pan zerwie swoją wybraną różę! (Ap. 7:4) 
Lecz oblubienica po prostu odejdzie. (Ap. 12:5) „Cóż za szczęśliwy i radujący czas, by w nim żyć!” – Skorzystajmy z tej okazji!

Notoryczny giermek pod religijnym pozorem, wkrótce się pojawi! Na zewnątrz jego maniery będą pokojowe, lecz będzie on tak  
dobry, jak hollywoodzki aktor, jaki kiedykolwiek był! Pod tym czai się niszczyciel! W połowie Wielkiego Ucisku pojawi się szatański 
książę z czeluści, która wykonana jest dokładnie dla jego charakteru; następnie oszustwo (niesamowita) zmiana! Od tego czasu morderczy,  
diaboliczny szalony człowiek, który będzie kontrolował ziemię, jako złowrogi dyktator! – Izrael wpasuje się w ten system Nowego Świata! I 
jest to związane z Dan. 9:27, gdzie pokazuje księcia Odnowionego Imperium Rzymskiego i czyni jego przymierze z Żydami, by odbudować 
ich kult Starego Testamentu (ofiary itd.). – To godzina czujności i pilności! Praca w żniwach jest przyspieszona; Módlmy się za ostatnie 
dusze, które nadchodzą! Gdyż mówi, „natychmiast przyłożył On sierp, ponieważ żniwa są dojrzałe i kończą się w przebłysku mocy!” 
Koniec cytatu.

Tego miesiąca wydaję List Specjalny zatytułowany „The Spirit of Prophecy”, jak również DVD pod nazwą „Prophetc Waves”. (Zobacz 
ofertę poniżej) - To był okresowy list, który pasuje do naszych projektów. Jest tutaj  uaktualnienie.  Mamy teraz francuską książkę Listów  
Specjalnych, jak również holenderską i polską. Są one wielkim błogosławieństwem dla ludzi, by czytać ważną wiadomość Brata Frisby, a twoja 
pomoc uczyniła możliwym to wszystko! Twoje dalsze wsparcie pomoże opublikować te książki. Cudowne błogosławieństwa Jezusa będą z 
tobą, a Jego mądrość będzie prowadzić cię, podczas gdy wypełnimy zadanie.

Twój Brat w Chrystusie,

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                       Nowe wydane DVD: “Prophetic Waves” 
“Nature Prophesying”                            Również dostępne: “Time”                                     
“Believe That You Receive”  ($20.00/szt. donacja)                         
“Healing – Mind, Soul And Body”                                                      Postbus 71
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