
Drogi Partnerze w Żniwach,

Już ten rok  był  absolutnie pełen przerażających wydarzeń i chaosu pogodowego. Oświadczenia Brat Neala Frisby
wykonane w poniższym piśmie są dokładne. Zanim zmarł, napisał to na czas, w którym żyjemy:

„Na całym świecie wybrani są pełni zdumienia i wierzą, że Pan z pewnością przyjdzie w naszym pokoleniu! I kończy
to ostatnie kilka jej godzin. Tak, w rzeczy samej, to jest pokolenie Pana dla Jego ludzi. Wierzę, że On pojawi się im w
swojej  chwale.  I  zobaczymy  duchowe  zjawisko  na  całym  świecie,  tam,  gdzie  ludzie  prawdziwie  wierzą.  Znaki
proroctwa  również  będą  niesamowite  dla  Jego  ludzi  w  sporo przed  tym,  jak  to  pokolenie  się  skończy.  W
rzeczywistości, w kolejnych kilku latach wydarzenia będą oszałamiające dotyczące powrotu Pana i powstania
systemu bestii!”

„Właśnie teraz w Europie ludzie kładą podstawy odnośnie nowego wieku dla Europy. I oczekują silnego przywódcy,
który  by  ich  prowadził  do  nowej  utopii  dobrobytu  i  pokoju  dla  wszystkich!  I  znajdą  takiego,  lecz  będzie  on
niewłaściwym człowiekiem, który zaprowadzi ich do tego, czego początkowo chcieli, a następnie do spustoszenia! –
Potajemnie działający Urzędnicy i pewni ludzie pracują pilnie z Żydami, by wpasować się w ich plany, ponieważ są oni
kluczem jeśli chodzi o pokój lub wojnę. Żydzi ostatecznie ulegną, lecz będą dwukrotnie oszukani. I zobaczą oni swój
okropny  błąd!  Wierzę,  że  złowroga  postać  właśnie  pracuje  i  przygotowuje  swoje  plany  światowego  pokoju,
dobrobytu i w przeciągu krótkiego cyklu czasu zostanie on ujawniony!”

„Każdy naród w krótkim czasie przejdzie dramatyczną zmianę; niesamowite rzeczy dotyczące odkryć i wynalazków
zaprowadzą ludzkość w nowy wiek! Przez ducha Pana, widziałem pewne nadchodzące rzeczy i prawdziwie nie wierzę,
że wybrani będą chcieli pozostać i brać udział w rzeczach, które będą użyte, by oszukać to pokolenie, a w dodatku
całkowicie je kontrolując. Sprawiając, że wierzą oni w rodzaj świata, który właściwie nie istnieje!  Fantazja całkowicie
zastąpi rzeczywistość. Koszmar, który przepowiedziały Pisma jest niedaleko. Powinniśmy być już spakowani i gotowi do
odejścia”.  Wychwalaj  Pana.  Pamiętaj,  to  nie  było  długo  po  wielkim  zwycięstwie  Eliasza  i  rozczarowanie  ze
zniechęceniem, następnie jego ponowne wielkie zwycięstwo, gdy Pan go pobrał! Możemy zobaczyć wiele zniechęceń
dla wybranych, lecz są również i wielkie zwycięstwa. Jest tutaj odnowienie i niedługo zostaniemy zabrani!

„Tak, jak mówią Pisma, najlepsze miejsce ukrycia jest w Panu Jezusie; On cię kocha, On cię zachowa! I zdecydowanie
wybrani oczekują Jezusa na całej planecie, lecz w tym samym czasie letni i światowy system zatrzymał to daleko w ich
myśleniu; w większości biorąc prorocze ostrzeżenia Pism za oczywiste. A odchodzenie od prawdziwego Boga i Jego
słowa ma miejsce szybko!” – Niektórzy myślą, że Jezus jest tylko wspaniałą osobą, Synem Boga, lecz system Kościoła
zamierza odkryć, że jest On Nieskończony; wszyscy staną przed Nim, wszelkie kolano zegnie się, a wszystkie języki
wyznają! Jego boską pozycją jest to, że jest On Alfą i Omegą, nikt przed nim i nikt po nim! – On jest Jedyny, z którym
mamy do czynienia!  – „Zbawienie,  Uzdrowienie i  Cuda będą działy się  tylko przez Jego imię!  Więc,  gdy cały świat
zachwyca się bestią i jego czarami, magią i olśniewającym przepychem;  wybrany (Mat. 25:6) biegnie w kierunku
Jezusa, gdy zabrzmi ‘wołanie o północy’, wyjdź Mu na spotkanie. Wychwalaj Pana Jezusa, On kocha nas, i my
kochamy Go również. Pisma mówią, powróci On do tych, którzy kochają Jego przyjście (pojawienie się)!”

„I  uwierz mi,  że wybrany kościół  nie  będzie  musiał  tego dłużej  znosić.  On stoi  ‘u  drzwi’  gotowy,  by rozświetlić
niebiosa! – W błysku, w chwili,  mgnieniu oka, nie będzie nas! Ja przywrócę ponownie wszystko dla Moich wybranych,
powiedział Pan!” (Joel 2:23-25) „Jezus wkrótce przejmie kontrolę nad wybranymi w swojej pełni w obłoku chwały.
Wszyscy znamy te Pismo, ‘W godzinie, o której nie myślisz. I bądź również gotów, ponieważ przyjdzie to na świat jak
pułapka’. Miej oczy otwarte na wydarzenia, czuwaj i módl się! –  Wszystko to, co się teraz dzieję jest ukryte przed
ludźmi i będzie nawet jeszcze bardziej, w krótkim czasie, który nadejdzie! A kiedy ludzie obudzą się ze swojego
snu, będzie za późno, by zrobić cokolwiek z pułapką, w którą wpadli.  – Módl się codziennie, aby Bóg zachował i
prowadził cię.

W tym miesiącu wydaje książkę „The Crossing Signs” oraz DVD „Battleground”. Naprawdę doceniam wasze wsparcie
i  modlitwy,  a także troska o posługę brata Frisby.  W tej późnej godzinie Pan pobłogosławi nas za wszystkie nasze
wysiłki  i  prowadzi  nas  w  tej  najważniejszej  godzinie.  Twoje  świadectwo  z  pewnością  zostanie  zapamiętane  i
błogosławione przez Pana. Będę pamiętać o tobie w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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