
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Spójrz co się dzieje. – Kalifornia: Gdy to piszę, tysiące ludzi uciekają przed zniszczoną tamą w Oroville.  Pracownicy
ścigają się, by zabezpieczyć tamę przed uderzeniem nowej burzy. Jeśli tama tego nie wytrzyma, będzie to najgorsza
naturalna  katastrofa  w  historii  Stanów  Zjednoczonych. Poważne  zamieszki  w  jednej  z  ich  uczelni  spowodowały
zniszczenia na tysiące dolarów. Widzimy także zamieszki  na całym świecie.  Niespodziewana pogoda powoduje poważne
zniszczenia i  utraty życia  w Stanach Zjednoczonych i  gdzie  indziej.  Uwolnienie promieniowania z  japońskiej  elektrowni
roznosi się po Oceanie Spokojnym. – A teraz cytat z biblioteki Neala Frisby.

PROROCTWO  I  WYPEŁNIENIE  SIĘ  PROROCTWA – „Tak,  jak  przewidziały  to  wcześniej  Pisma,  najbardziej
uciskającymi problemami, z jakimi ludzkość będzie się zmierzać to Międzynarodowy kryzys, wojna z terroryzmem, wliczając
Arabów i Izrael! Zjawiska pogodowe, zniszczenie i problem zabójczych trzęsień ziemi, narkotyki i niemoralna sytuacja, głód i
pełzająca inflacja, zamieszki i bunty! Hańbiący stan młodzieży, znaki na niebie i ziemi! Chwiejne rządy, międzynarodowe
zamachy, warunki ekonomiczne, które były przewidziane i pojawią się ponownie. Nowe wynalazki, a także te śmiertelne na
użytek wojny!” – „Skoki  w nauce,  niektóre wychodzące niebezpiecznie poza granice (niektóre przesadzone),  itd.”  –  „To
jedynie kilka z tych wydarzeń, które dotyczą przyszłości. Większość z tego wypełnia się na naszych oczach!  – Widzimy
znak czasów Noego wokół nas. Tak, jak zostało to przewidziane, ziemia jest przepełniona niegodziwością i przemocą! Kielich
zemsty i odrazy przepełnia się! Nagość, narkotyki, czarnoksięstwo i kult szatana rozpowrzechnia się teraz wszędzie. Niektóre
z hollywódzkich filmów odgrywają w tym wszystkim rolę wśród narodów! – „Także widzimy znak czasów Lota, w których to
widzimy dużą komercyjną działalność! Budowanie, kupowanie i sprzedawanie nieporównywalne w historii. Doświadczamy
identycznych niemoralnych działań, które istniały w czasach Sodomy. Wszystkie te warunki pogorszą się, ponad Sodomę,
zwłaszcza wkraczając w Wielki Ucisk!” (Łukasz 17:28-29) Widzieliśmy znak pączkującego drzewa figowego. Po niemalże
2000 latach Żydzi powrócili do Ziemi Świętej! – Łukasz 21:24; 29-30 daje dokładne wypełnienie się tego proroctwa! Czasy
pogan są spełnione, jesteśmy w okresie przejściowym!”

Znak  – „Jesteśmy pokoleniem widzącym  wszystkie  te  rzeczy!  Jezus  powiedział  w  Łukaszu  21:32,  to  pokolenie  nie
przeminie nim wypełnią się wszystkie te rzeczy!” Podobnie wiemy, że pobranie ma miejsce przed środkiem Wielkiego Ucisku!
– Moje przekonania i zdrowy rozsądek mówią mi, że zbliżamy się do punktu kulminacyjnego w historii świata! Kolejny znak
–  „Wkraczamy w czas  światowego niepokoju i  spustoszenia,  lęku,  strachu i  rozterek, więcej  zarazy i  rewolucje są
ciemnymi chmurami nad przyszłością!  I widzimy znaki na niebie obfitujące wszędzie! Łukasz 21:25, daje dobry portret
wielu z tych rzeczy. Zobaczymy wielkie prześladowanie wierzących! Nastanie wzrost podziału i walki wśród profesorów
religii do czasu, gdy wszystko stanie się letnie! Wówczas pojawi się jeszcze większa apostazja (odstępstwo) w kościołach i jak
światło świecy, miłość wielu umrze (zgaśnie)! – Niczym wizja nocna są dla mnie prorocze sceny dziejące się przede mną!
Nastało wołanie, gdzie są czuwający? Jest to godzina oddzielenia, a wy jesteście moimi świadkami! Jest  to czas,  by być
czujnym i trzeźwym! Oczekując, czuwając i modląc się!”

ŻNIWO  WYROKU  NADCHODZI  WRAZ  Z  GROMEM  NAD  STANAMI  ZJEDNOCZONYMI  I  ŚWIATEM.
Nadchodzą katastroficzne wydarzenia o naturze wulkanicznej. Wyczekujemy pewnych wybuchowych wydarzeń i trzęsących
ziemią  zdarzeń.  Bunt  z  jednej  strony  i  wydarzenia  trzęsienia  ziemi  z  drugiej,  pozostawiające  śmierć,  szok  i  horror
spontanicznie  i  spektakularnie  wraz  z  niespodziewanymi  zmianami  pojawiającymi  się  jak  fale  zamieszania  pokrywające
ziemię, wypełnione ekstremalną brutalnością i holokaustem. Nadchodzą wielkie zmiany z szokującymi niespodziankami
dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i świata. Wchodzimy w nową erę w cyklach czasu Boga. Bóg naznaczy to
katastroficznymi wydarzeniami i buntem. Powiedziałbym również, abyś obserwował trzęsienia ziemi i ekstremalną pogodę.
Będziemy poruszać się ku nieznanym wysokościom i niewiarygodnym prędkością. Jedną rzecz powiedział mi Jezus, spokój
naszego czasu całkowicie się zmieni na wręcz przeciwny do tego, który jest teraz. Wejdziemy w nową erę czasu.”

PROROCTWO OCHRONY – „Gdy ten wiek znika, te słowa będą dobrze pasować do wybranych Boga!” Ps. 124:6-8,
„Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników:
sidło się porwało,  a my jesteśmy wolni!  Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i  ziemię!” I  On z
pewnością będzie z tobą i będzie czuwać nad tobą codziennie, gdy Mu ufasz! Koniec cytatu.

W  tym  miesiącu  wydaję  książkę  pod  tytułem  „This  Generation”  –  Part  1 oraz  DVD,  „Dimensional  Prophecy.”
Przygotowujemy publikację dwóch nowych książek, a twoja finansowa pomoc z pewnością będzie potrzebna w tym czasie.
Pan zapewne pobłogosławi i poprowadzi cię. 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “Dimensional Prophecy”
“Hypnotic Generation”                                            Również dostępne: “Rest and Restoration”
“Remembering the Scriptures”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
“Digesting the Word”                                                                    Postbus 71
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