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Drogi Partnerze w Żniwie,

Można zauważyć, że czas zanika do godziny największej ciemności, w którą wkroczy ziemia. Zatem wiele wydarzeń ma miejsce.
Najpierw kryzys finansowy obejmujący Grecję. Podczas, gdy oni myślą, że go rozwiązali, widzimy teraz Hiszpanię, Portugalię i
Włochy przychodzące na czele ze swoimi problemami. Studiowałem niektóre ze starszych pism Brata Frisby i pamiętam niektóre
słowa, które do mnie powiedział, że koniec nadejdzie jak powódź wydarzeń na świat nieświadomy rychłego przyjścia
Chrystusa, ponieważ prawdziwie są oni we śnie tak, jak powiedziało Pismo w Mat. 25: 5, 6. Wcześniejsze pisma i zwoje
wskazują wiele wydarzeń, które dzieją się teraz. Mam ważną wiadomość z najwcześniejszej biblioteki Brata Frisby.
„Jest to bardzo wyjątkowy list dla moich cudownych partnerów i osobiście dla ciebie”. Jezus z pewnością zamierza odwiedzić
Swój ostatni złoty świecznik (Ap. 1:20) w bardzo niesamowity i całkowicie zaskakujący sposób na koniec czasu! A ty jesteś
właśnie pośrodku Jego przesłoniętej obecności, jak rozprzestrzeniające się słońce nad „żniwami pszenicy!” (Oblubienica)
Także Jego elektryzujące namaszczenie ochroni i poprowadzi cię w Jego doskonałej woli. On zamierza stać bacznie przy tobie.
Słodki wpływ Ducha Świętego przyniesie wielkie orzeźwienie dla tych, których On wezwał! Raduj się, po prostu się otwórz i
przyjmuj! Pan wiedział o nas wcześniej przed stworzeniem świata i wiedział, że oboje będziemy wspólnie pracować w
wyznaczonym czasie w Jego dziele! Jesteś przeznaczony, by być zaangażowanym w niektóre z największych cudów i wydarzeń w
obliczu ziemi! Mógłbym powiedzieć, że Pan zna nas tak dobrze, jak zna On swojego największego archanioła! (Ef. 1:4) Chciałbym
powtórzyć coś, co napisałem jakiś czas temu. „Z tego, co widzę w przyszłości, Pan rzeczywiście będzie gromadził swoje dzieci w
taki sposób, że świat i nieroztropne panny nie będą w stanie tego zrozumieć! Prawdziwie bogate i potężne Organizacje
skończą na wielkim bogactwie, w zadziwieniu i zdumieniu będą to dosłownie małe dzieci Boga, które będą przez nich
wypchnięte za niezgadzanie się z nimi, gdy kościoły zbliżą się bardziej do systemu antychrysta!” I prawdziwa Oblubienica
Pańska ostrzeże ich, lecz kościoły odrzucą prawdziwych Wybranych! Lecz Jezus będzie miłować tych, którzy zwrócą się ku
Niemu, gdy On zgromadza Swoich Wybranych! Ostateczne odrzucenie Słowa przez system Światowego Kościoła będzie miał
miejsce! Ten wiek kończy się zaćmieniem Słowa, co powoduje odejście Pana spośród nich! Będzie On na zewnątrz wzywając
swoje dzieci do posłuszeństwa wobec Jego Słowa”. Po krótkim i mocnym pokazie Jego ducha, ta mniejsza grupa zostanie wzięta!
Pamiętaj, że był to Izrael w starych czasach, który miał światło, ale to był Egipt, który był tak mroczny, że człowiek mógł to poczuć!
Lecz w domach Izraelitów było światło i nadchodzi prawdziwe jasne światło! Promienne słowo zwojów przebije się w jasności! I
Jezus będzie objawiać się pośród ludzi i słup ognia da światło w nocy! I pełność spocznie niedługo na Świętych! „Oto, powiedział
Pan, będą dla niej wokół jak ściana ognia, i wielka gloria będzie pośród niej! Prowadziłem dzieci Izraela krok po kroku.
Pomimo, iż wędrowali przez czterdzieści lat, nagle i szybko zabrałem ich do Ziemi Obiecanej i w wyznaczonym czasie
pośpiesznie zabiorę Moją Oblubienicę! Tak, Ja będę prowadzić również i ciebie. Oto, tak jak prowadziłem Eliasza, proroka i
troszczyłem się o niego, tak będę się troszczył o ciebie! Tak, nawet gdy obdarzałem i błogosławiłem Abrahamowi i Józefowi,
tak obdarzę ciebie zgodnie z twoim zaufaniem, powiedział Pan Zastępów! Moja ręka nie jest za krótka, jeśli chodzi o te
obietnice. Skocz do przodu, mówi Wszechmocny, a Ja zadziałam szybciej aniżeli strzała, która jest wystrzelona z łuku! Moje
oko już widziało wszystko, co uczyniła twoja dusza i nie przeoczyłem i nie przeoczę nawet najmniejszej rzeczy, którą zrobisz!
Tak, widziałeś wiele rzeczy wcześniej, ale nigdy nie widziałeś dobra tego, co zamierzam zrobić dla ciebie w tej godzini e!
Błogosławiony ten, kto zaufa Panu, ponieważ ta sama ręka, która pisała na skale dla Mojżesza, napisała słowa tej
wypowiedzi! Ponieważ Ja jestem Panem i Mój zastęp jest liczny!” AMEN. (Koniec cytatu.) – Ta wiadomość była z pewnością
błogosławieństwem i pomogła wielu partnerom Brata Frisby, by zrozumieć i zaufać w pełne i prawdziwe słowa Boga. On zamyślił
to dla wczesnych pracowników, a zwłaszcza dla pracowników w późnej godzinie.
W tym miesiącu publikuję Nową Książkę Listów Specjalnych, Część Jedenastą, zatytułowaną „The Final Chapters of
Prophecy”. To z pewnością jest ekscytująca książka, wiem, że ci się spodoba. Również DVD pod tytułem „Digging and Planting”
(zobacz ofertę poniżej.) – Tego lata będziemy świadczyć wielu ludziom wiadomość Brata Frisby, wraz z wielką ilością jego
literatury. Twoja pomoc będzie zdecydowanie potrzebna, by móc zrealizować ten projekt. Jezus ma naprawdę nagrodę za twój
wysiłek, w dostarczaniu tej ewangelii potrzebującym. Niech wyjątkowe błogosławieństwo będzie z wszystkimi, którzy pomagają w
tym miesiącu. Będę o tobie pamiętał w specjalnej modlitwie.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The Excellent Way”
“Late!”
“Shifting Sands”
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Nowe wydane DVD: “Digging and Planting”
Również dostępne: “Update and Projection”
($20.00/szt. donacja)
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