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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Wiele różnych wydarzeń pojawiło się w tym narodzie jak również na całym świecie. Patrząc na ostatnie wydarzenia: Bunty na  
ulicach. Ten rok widział srogą pogodę i wciąż trwa. Tornada i powodzie były już ciężkie, jak również pełzająca susza zmierzająca ku  
suszy na skalę światową. Czy Ucisk jest tuż przed nami? Świat był wstrząśnięty na poziomie morza, jak również na 29,000 stóp, 
na szczycie świata, Mount Everest. Trzęsienie ziemi w Nepalu mierzące 7.8, zabijające 8,000 ludzi do tej pory, następnie drugie  
trzęsienie 7.3. Także wiele wulkanów wybuchło na całej ziemi. – Świat także przygotowuje się na inny system finansowy. W tym 
czasie Chiny i Rosja tworzą nowy finansowy system zwany BRICS (Brazylia,  Rosja,  Indie,  Chiny, RPA –  Południowa Afryka). 
Wszystko to wyczekuje na ostatecznego oszusta, by przyszedł. – A teraz Część Druga zwoju listu Brata Neala Frisby.

„Wizje  ukazują,  że  antychryst  będzie  wielkim  oszustem,  naśladowcą  Chrystusa,  będzie  postacią  religijną,  z  początku  będzie 
pracował z federacją kościołów i organizacjami wyznaniowymi! Tak, jak Jezus będzie miał oblubienicę – Ap. 19:7 – tak też będzie  
antychryst! (Ap. 17:5) – To opisuje bestię szkarłatnego koloru w połączeniu z kościołem końca czasu. Religijna moc jest opisana jako  
prostytutka, która siedzi na bestii politycznej władzy! To pokazuje, że fałszywa religijna władza będzie kontrolować przez krótki okres 
polityczną władzę!” – „Ap. 17:16, opisuje jak ta bestia odrodzonego Imperium Rzymskiego ostatecznie zmiażdży wszelkie pozory  
religii  i skieruje cały kult na siebie! Bestia i  kobieta idą z początku razem. Ten śmiertelny związek jest światowym odstępczym 
systemem kościelnym! Obejmuje to wszystkie kościoły, Protestantów itd.!” (Ap. 3:15-17) – „Te subtelne systemy tworzą się teraz w 
całość! Także Jezus ma moc czynienia cudów, a także kontrolować siłami natury przez Jego wiarę, tak antychryst będzie miał pozorną  
moc.  Lecz jego będzie przywidzenie i znaki iluzji  i  dużo z tego będzie uczynione za sprawą nauki działającej wraz z czarami i  
oszustwem! To może być lepiej zrozumiane poprzez dodanie tego przedruku poniżej.”

NADCHODZĄCE WYDARZENIA – „Wiemy, że kiedy Jezus służył swoimi znakami i cudami, były one naprawdę cudowne! On 
prawdziwie wskrzeszał zmarłych, On dał cuda tworzenia, On przemawiał, a natura i pogoda były Mu posłuszne, itd.! Lecz jest jedna  
pewna rzecz, On nigdy nie używał magii, czarów, czarnoksięstwa ani żadnego rodzaju kłamliwego znaku czy cudu! – On chodził i  
przemawiał w ponad naturalnej mocy Wszechmocnego!” – „Lecz z drugiej strony, na koniec wieku antychryst (fałszywy mesjasz)  
będzie próbował naśladować kłamliwymi znakami i cudami podobne dzieła Chrystusa! Jednak nie będzie to nic innego jak złudzenie,  
magia połączona z czarami i czarnoksięstwem i użyciem zaawansowanej nauki!” II Tes. 2:9-11 – Ap. 13:13-18 objawia dokładnie jak  
on przyjdzie i niektóre z rzeczy, które zrobi!

TRWAJĄCE PROROCTWO – „Prorok Daniel widział wiele niezwykłych rzeczy i niektóre nie zawsze w pełni rozumiał! Lecz 
widział  on tego  przywódcę świata  w wyraźnym widoku stojącego  przeciw Najwyższemu!  Lecz  Daniel  powiedział  w tak  wielu 
słowach, że nie była to nawet rywalizacja i  został on całkowicie złamany!” (Dan. 8:25) – werset  26, „Prorok potwierdza, że to  
wszystko jest prawdą! ‘I wizja wieczoru i poranka, które były powiedziane, jest prawdziwa: ty jednak okryj widzenie milczeniem, bo  
dotyczy ono dni odległych!’ werset 27 objawia, że był on zdumiony wizją i nikt nie mógł jej wyjaśnić! Mówił on odnośnie całego 
rozdz. 8, lecz później w Dan. 11:37-45 anioł wytłumaczył mu wiele więcej! Dodatkowo ostateczne wydarzenia będą miały miejsce  
podczas tego wieku, w którym teraz żyjemy!”

PROROCZE WYDARZENIA – „Przed tym, jak wiele z tych powyższych wydarzeń ma miejsce, zobaczymy więcej trzęsień 
ziemi, rewolucji, głodu, wojen, zarazy, dziwnych znaków w niebie, zamachów, kryzysów ekonomicznych, wynalazków naukowych  
wstrząsających  ludzkość;  także  niezwykłe  zajścia,  których  wcześniej  ta  planeta  nie  widziała!  Wiele  z  nich  nie  może  być  
wytłumaczonych  przez  ludzkość!”  –  „Duchy  ujawniające  się  w  otwarty  sposób;  magia  i  czary  wkraczające  w  nowe  wymiary  
oszustwa!  Młodzi ludzie będą pokonani przez te duchy jak nigdy przedtem!”  – „Obcowanie z duchami i wróżącymi duchami 
będzie zgłaszane, często widocznie tak bardzo jak ludzkość stanowiąca z nimi jedność, wpasowując się w szyki piekieł! Nasza krzywa  
czasu wkracza w erę; chaos i szaleństwo jest tuż za rogiem! Światowy niepokój i rozterki wzrosną! Odstępstwo rozszerzy się, tak jak  
Boże wylanie na Jego dzieci!” – „Ostatecznie, gdy wiek się kończy, USA otrzymają prezydenta, który nie zawaha się, by zabić  
wszystkich tych, którzy nie przestrzegają nowych praw! Ten władca będzie działać z dwoma innymi światowymi przywódcami, którzy 
ostatecznie sprowadzą na ziemię krwawą rzeź!”

ŚWIATOWE WYDARZENIA – „Opiszemy niektóre narody bez względu na to, w którym kierunku pójdą w przyszłości, to jest  
dokładnie w jaki sposób to będzie, gdy przymierze o światowym pokoju zostanie złamane!” – „Jest pięć narodów wymienionych w 
Pismach, które przyłączą się do Rosji, by przeprowadzić niespodziewany atak na Izrael!” – Persja (Iran), Etiopia, Libia, Gomera 
(wcześniej znana jako wschodnie Niemcy) i Togarma (Turcja)! (Ezech. 38:5-6) – To zaprowadzi cały świat do Armagedonu! Stany  
Zjednoczone również  wyjdą,  by walczyć!” –  „Powyższe  proroctwo nie może zawieść  i  nie  zawiedzie!  Pojawi  się  to  na  koniec  
Wielkiego Ucisku!” Koniec cytatu.  Przyjście Jezusa będzie bardzo nagłe i nieoczekiwane i tak, jak powiedział, w godzinie, o 
której nie myślisz! (I Tes. 5:2) 

Tego miesiąca wydaję List Specjalny o nazwie „Daniel’s Visions”, jak również DVD, „Visions, Cycles and Prophecy.” – Teraz jest 
czas, by publikować tę wspaniałą wiadomość! Jezus kocha wszystkich tych, którzy pomagają w tym dziele ewangelii i zaspokoi twoje  
potrzeby, ochroni cię i poprowadzi. Niech Jego największe błogosławieństwa będą z tobą.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                Nowe wydane DVD: “Visions, Cycles and Prophecy”
“Divine Foreknowledge”                                                      Również dostępne: “Twilight Visions”
“Jesus! Salvation! Revelation!”                                          ($20.00/szt. donacja)                         
“Anointing – Sons of Thunder”                                                                                                                          Postbus 71
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