
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Ten list  jest  jednym z najbardziej  strategicznych ze Zwoju 318, napisanego w marcu 2005 i  będzie kontynuowany w
kolejnym liście w maju ze Zwoju 319. To ostatni zwój Brata Neala Frisby tuż przed tym, jak odszedł do domu Pana. Jak
zobaczysz,  trzy uwagi edytorskie są umieszczone w tym liście. Ten cudowny człowiek poświęcił i  oddał swoje życie dla
ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa i zawsze będzie zajmował miejsce w naszych sercach z powodu tak ważnej pracy,
jaką wykonał. A teraz, najważniejszy list z jego biblioteki.

„Te wydarzenia pojawiły się tak nagle,  dlatego pewne wydarzenia mogą wyglądać nie po kolei,  lecz będą miały
miejsce. To mówi za całość tego, co przeczytasz. Było to zrobione w bardzo szybkim okresie. Otrzymałem większość tego
wszystkiego  w  jedną  noc,  więc  proszę,  zrozum to.  Stawiałem czoło  pewnym silnym,  satanicznym mocą,  które  chciały
zatrzymać to, co teraz otrzymasz. Gdyby nie boska opatrzność, to nigdy by się nie wydarzyło. Proszę, znieś to ze mną. Presja
była ponad wszystko to, z czym mierzyłem się w tej posłudze. Niczym Paweł, błagałem o wasze modlitwy o siłę, by zrobić
wszystko, co w mojej mocy w tych warunkach. To było absolutnie czarujące, co się wydarzyło. – Niesamowite uczucia, itd.”

USA – SAMO POŁUDNIE – A zegar tyka! Skręca do kąta. Nadchodzi kulminacyjny zwrot wydarzeń w nadchodzącym
okresie.  Jesteśmy w jednej formie fazy początku boleści. Świetna ilość niesamowitych wydarzeń jest w oczekiwaniu.
Zapowiedź  (czegoś  złego)  jest  ponad  wszystko,  co  widzieliśmy,  jednakże  podobna  do  tego,  co  widzieliśmy kiedyś,  ale
pogorszy się. (Uwaga: Boże ręce są nad Jego dziećmi.) – USA zostały oddane w ręce intrygantów. W tym momencie, właśnie
teraz,  zbankrutowali  jej  aktywy.  Boska opatrzność  będzie  musiała prowadzić  ten naród. Właściwie  jest  w posiadaniu
naszych wrogów; tych, którzy wierzą przeciwko naszej Konstytucji, itd. Niektóre z tych rzeczy, które przeczytasz, które Pan
napisze, są niesamowite. Prawdopodobnie, najbardziej istotne, jakie zrobiłem w mojej posłudze. Szczyt tego nastąpi w latach
2008-2012 i potem. (Cóż za widok tego miałem!) (Uwaga edytora: Pięć dekad temu Brat Frisby napisał o nadchodzącym na
Kalifornię największym trzęsieniu ziemi.)

WIELKIE MIEJSCA WSTRZĄŚNIĘTE – Sławna Góra Rushmore, Statua Wolności, Biały Dom, Kalifornia, Las Vegas.
Niemal każda budowla w USA pokruszy się. Wiele będzie miało miejsce w 2009-2012. (Reszta w nowym cyklu, dotyczącym
dat, o których mówiliśmy.)  Trzeba będzie zostawić Biały Dom i nasze domy także.  Niektóre mogą być 10 lat później. –
Również zwrot świata będzie dotyczył niektórych z tych wspomnianych dat. (Nota edytora: 10 lat zabierze nas do roku 2022).

W późniejszym cyklu nasza własna flaga zostanie zmieniona. – Będziemy mieć tę flagę, ale przyczepią coś do niej na górze
dla systemu światowego – antychryst bez wątpienia. – Także później bieguny północny i południowy będą miały ogromną
zmianę. Wiemy, że Biblia mówi, iż w jednym z późniejszych wydarzeń, słońce zajdzie w południe. Amos 8:9, „I wydarzy się
to w tym dniu, powiedział Pan Bóg, sprawię, że słońce zajdzie w południe i zaciemnię ziemię w jasny dzień.”

Dzieją się wielkie eksplozje pod wodą, głęboko w ziemi. Niesamowite czasy! Wkraczamy w początek żalów. Wiesz, trzy
dekady temu (30 lat), Pan pokazał mi, że kontynenty wzrosną, a niektóre upadną. Widzieliśmy jak działo się to w 2005 roku.
Nadchodzą większe. Poza tym, mieszanka pogodowa, będzie wielka susza nadchodząca na ziemię. Możesz przygotować się na
silne przewroty w pogodzie i w czterech żywiołach. Jeśli zauważyłeś, Pan ostrzega swoje dzieci, by były przygotowane –
niezłomne! W przeciągu zaledwie trzech lat będą tak silne zmiany i przewroty, że pomyślisz, iż jesteś na innej planecie! Dla
niektórych wyda się to nieprawdopodobne, lecz tak będzie, powiedział Pan. Pomyślą, że obudzili się w koszmarze. – Gorzej!

Będzie  pewnego  rodzaju  atomowy  strach  ze  strony  naszych  wrogów.  W rzeczywistości,  na  dalekich  morzach,
zapoczątkują wielką energetyczną broń. – (Nota edytora: Ostatnio Rosja ogłosiła, że ma niesamowitą broń, która może być
umieszczona głęboko w wodach przy wybrzeżu USA i kiedy zostanie zdetonowana, sprawi największą falę pływową zabijając
miliony ludzi na wybrzeżu. Rosja mówi, że jeżeli USA uderzą pierwsze, to ona użyje jej w odwecie. Będę kontynuował na
temat niezwykłej broni w kolejnym liście.) Kiedy przeczytamy ten następny list, to wszystko będziemy mieli w perspektywie.
Jest teraz tyle rzeczy w tym okresie ostrzeżenia, który pokazał mi Pan. Mówię tylko częściowo o tym! Także przeczytaj Mat.
25:1-9. Pan powiedział mi, że to jest miejsce, w którym się teraz znajdujemy: Werset 10, „I kiedy poszły zakupić, przyszedł
Pan  młody;  te,  które  były  gotowe  poszły  wraz  z  nim  na  ślub:  i  drzwi  się  zamknęły.”  Koniec  cytatu.  (Będziemy
kontynuować to w naszym majowym liście.)

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „This Generation – Part Two” i DVD, „The Ultimate Example.” Tego lata 
mamy kilka naszych najważniejszych projektów w toku, publikując dwie nowe książki i przygotowując się na nasze letnie 
odrodzenie za granicą. Twoje modlitwy i pomoc nie mogą być ważniejsze niż w tym czasie. Niech pan błogosławi ci i 
prowadzi w swojej wielkiej mądrości.  

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “The Ultimate Example”
“The Sun is Setting!”                                            Również dostępne: “Dimensional Prophecy”
“Faith Vision”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
“Spiritual Transfusion”                                                                   Postbus 71
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