
Gerald Frisby

Drogi Partnerze w Żniwie, 

Niektóre z  najbardziej  niebezpiecznych czasów są tuż przed nami.  To były jedne z najbardziej  niesamowitych i  niezwykłych  
pogodowo lat. Większość kraju, zwłaszcza wybrzeże wschodnie było pod wpływem dotkliwie zimnej pogody. Część zachodnia USA 
jest w poważnej suszy. To są proroctwa, które Brat Frisby napisał i powiedział o nich w Zwojach. Gdy piszę ten list, dzieją się dwa 
wielkie  zaćmienia,  o  których  pisałem.  Całkowite  zaćmienie  słońca  (20  marzec  2015),  jak  również  trzeci  krwawy księżyc,  
całkowite zaćmienie księżyca, 4 kwietnia 2015, które jest także w czasie Żydowskiej Paschy.  Wszystkie z tych niesamowitych 
wydarzeń dzieją się w tym najbardziej strategicznym czasie. Tutaj jest jedno z najbardziej niesamowitych proroctw widzianych w 
wizji przez Williama Branhama w 1933. Widział on czterech ludzi siedzących w samochodzie twarzą do siebie, a samochód 
jechał sam; sterowany samochód. W tej wizji zostało mu to pokazane blisko końca lub na koniec czasu. Brat Neal Frisby urodził się  
w 1933. Napisał on „Kształt Rzeczy, które Nadejdą – Skomputeryzowane Samochody” i widział tego samego rodzaju wydarzenie 
w sterowanym samochodzie wyglądającym niczym łza. I oto Prezydent Reagan wysiadł z auta opisanego przez Brata Frisby jak łza.  
Nie było kierowcy. Eksperymentalny samochód jadący w dół kalifornijską autostradą, sfilmowany i w światowych wiadomościach.  
Teraz ogłoszono, że tworzony jest sterowany samochód, niektórzy sądzą, że w przeciągu mniej niż 2 lat. Ważniejsze firmy są w to 
zaangażowane takie, jak Google i Apple oraz kilka większych firm samochodowych dla całkowitej technologii, która będzie potrzeba.  
Technologia  rozwija  się  ku  całkowitej  kontroli  nad ziemią  i  jej  ludźmi.  Brat  Frisby pisał  i  mówił,  że  cyfrowy wiek jest  
ostatecznym  rozdziałem  prowadzącym  do  Armagedonu. To  całkowicie  opanuje  umysły  ludzi,  zwłaszcza  młodzieży.  Oni 
przystosowali  się  do  tej  technologii  i  nie  są  zdolni  bez  niej  funkcjonować.  –  Stróżu,  stróżu,  która  to  godzina  nocy?  Są  to 
zapowiedzi rzeczy, które nadejdą i dzieją się gdy mówimy! 

Brat  Frisby napisał,  a  ja  cytuję:  „Narody na całym świecie będą w poważnej  recesji  inflacyjnej,  na wszystkich kontynentach  
ekonomiści zgadzają się co do jednego – dobre, stare czasy niskich cen zanikają! Kryzys ekonomiczny nadchodzi na cały świat,  
zagrażając  Francji,  Wielkiej  Brytanii,  Ameryce  Południowej,  Afryce,  Grecji,  Hiszpanii,  Azji  i  USA itd.  Kto posłucha i  będzie 
obserwował?” „Świat  jako  całość  nie  będzie  słuchał,  ani  wiele  z  letnich  systemów,  lecz  ci,  którzy  są  wezwani  do  wybranych 
posłuchają i tak robią teraz, zwłaszcza ci na mojej liście! – Wszyscy z moich partnerów mówią mi jak są oni podekscytowani i  
zachęceni o namaszczonej literaturze i jak ona prawdziwie ich wznosi i pomaga im w cudach; by budować wiarę i objawiać to, co  
przed nami!” – „Poza przynoszeniem zbawienia i wyzwolenia ludziom dzisiaj, najbardziej ważną wiadomością jest, by objawić 
szybki powrót Pana Jezusa, a także, by być gotowym!”

„Jezus powiedział, przyjdę znowu! – Paweł przewidział, że sam Pan zstąpi! (I Tes. 4:16) – Niebiańskie anioły wołały, ten sam Jezus  
przyjdzie! (Dzieje 1:11) – A Słowo Boże głosiło to na okrągło! Zdecydowanie przyjdzie On znowu!” – „Dzisiaj człowiek może wziąć  
Biblię i Zwoje w jedną rękę, a gazetę i codzienne wiadomości w drugą i zdecydowanie zobaczy, że cała prognoza zgadza się dokładnie  
z  tym,  co  było  objawione  lata  temu,  a  nawet  tysiące  lat  wcześniej!”  –  „Słowo  Boże  (Księga  Apokalipsy)  kończy  się  tymi  
przyszłościowymi stwierdzeniami, które mają się wydarzyć teraz! – Słowo kończy się potrójną wiadomością, Oto, nadejdę szybko! 
Powtórzone 3 razy. (Ap. 22:7, 12, 20) kończąc, z pewnością nadejdę szybko. To oznacza na pewno!” 

„Jest tak wiele proroctw wskazujących na to wydarzenie. Rozważmy kilka!” – „Nie wcześniej, niż do dzisiejszej nowoczesnej  
technologii,  uniwersalny  monetarny  system  może  być  zapoczątkowany  na  całym świecie!  –  System  komputerowy  obejmujący  
Międzynarodowy znak jest ukończony i jest przewidziany do użytku w bardzo bliskiej przyszłości! – Pisma ogłosiły, że tak będzie.  
Ludzie raz uważali to za niemożliwe, by oznaczyć i kontrolować całą ziemię, lecz teraz wraz z nową technologią, to z łatwością może  
być widziane!”

„Niewątpliwym proroctwem jest niekonsekwentna pogoda na koniec wieku, która przynosi najzimniejsze zimy i najostrzejsze lata  
w dziesięcioleciach!  –  Ostre  susze  w częściach świata,  powodzie,  głód i  plagi  w innych częściach!  –  Tornada,  huragany i 
olbrzymie trzęsienia ziemi wzrastają w objętości, jak również w zniszczeniu!” – „Ogień także wydaje się pożerać części ziemi,  
gdyż na całym świecie wybuchają wulkany! Szelfy kontynentalne stopniowo ruszają się, przynosząc mniejsze i większe trzęsienia 
aż ostatecznie miasta narodów upadną! (Ap. 16:19) – I wszystko się stopniowo wypełnia, a znaki niebiańskie są wokół nas, wskazując  
na Jego powrót!”

„Przyjście Jezusa będzie bardzo nagłe i nieoczekiwane, tak, jak powiedział On, ‘w godzinie, o której nie myślisz.’ – Będzie jak  
złodziej w nocy!” (I Tes. 5:2) – „Niczym błyskawica; w jednej chwili; w mgnieniu oka!” (I Kor. 15:52) – Proroctwo głosi, że będzie 
to w czasie cyklów wzrostu i kryzysu! – Innymi słowy, czas recesji, kryzysu, dobrobytu itd. – Gdy bogaci ludzie gromadzą swe skarby  
razem w jeden światowy system. . . . I miało się to wydarzyć w późniejszych czasach!” (Jakub 5:3) – Wersety 7-8 mówią, „w czasie  
powrotu Jezusa! A wtedy oczywiście światowy przywódca przyniesie na krótki okres czasu pasmo ogromnego dobrobytu! (Dan. 8:25)  
– Oprócz tych wydarzeń, znajdziesz wiele więcej wydarzeń z przyszłości na proroczych Zwojach!” Koniec cytatu. – Cóż za wspaniały  
proroczy list, który Pan Jezus dał Bratu Nealowi Frisby, by potwierdzić wszystkich proroków.

Tego miesiąca wydaję książką pod tytułem „The Beast Prince, His Strange God!” (Daniel Series Part 4), a także DVD, „The 
Spectacular.” – Dobre wieści! Strona Brata Neala Frisby jest teraz załadowana większą ilością inspirujących informacji. Ci, którzy 
pomagają, otrzymają największą mądrość i wiedzę i największe błogosławieństwa. Doceniam wszystko, co zrobiłeś dla posługi.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                Nowe wydane DVD: “The Spectacular”                           
“A Shaky World!”                                                      Również dostępne: “Hell – A Place”
“At the End It Shall Speak”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
“Awakening Faith”                                                                                                                                  Postbus 71
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