
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Czas wskazuje na wejście w godzinę północy. Kolejne większe historyczne wydarzenie:  14 maja 2018 Prezydent

Trump przeniósł Ambasadę USA do Jeruzalem, stolicy Izraela. To zbiega się w czasie z 70tą rocznicą, Izrael staje się
państwem. Według Króla Dawida, Jerozolima jest stolicą Królestwa Bożego. – Wulkan Kilauea na Hawajach stał się

poważnym wydarzeniem. 3eg maja zaczęło się 6.8 stopniowym trzęsieniem ziemi i miało katastrofalny wybuch, teraz
mówi się o tym, jako o śmiertelnym wydarzeniu. – 27 lipca 2018 pojawi się całkowite zaćmienie księżyca i patrząc w

przyszłość, całkowite zaćmienie księżyca 21 stycznia 2019 oraz 2 lipca 2019 wielkie całkowite zaćmienie słońca. – A
teraz przejdziemy do Części 3 wizjonerskiego zwoju 52 Brata Neala Frisby. 

„Gdyż ty zawsze zabijałeś moich wybranych, ponieważ ty uczyniłeś to moim wybranym, powiedział Pan, tak
samo Bóg uczyni tobie i zaprowadzi cię ku zgorszniu! Ci, którzy będą w górach, umrą z głodu i będą jeść swoje własne

ciało, pić swoją krew, z powodu głodu chleba i pragnienia wody! Biada tobie, Babilonie i Azjo! Biada niech będzie tobie
Egipcie i Syrio! Przepasaj się i opłakuj swe dzieci, gdyż miecz jest zesłany na ciebie i któż go może zawrócić? Ogień jest

zesłany  na  ciebie  i  któż  go  może  ugasić?  Czy  ktokolwiek  może  przepędzić  głodnego  lwa  lub  ugasić  ogień  na
ściernisku, gdy zacząło się palić, kto może odwrócić plagę, gdy Bóg ją nakazał!  Ogień jest rozpalony i nie może być

ugaszony,  aż  skonsumuje fundamenty ziemi!  Gdyż silna jest  jego prawa ręka,  która  wygina łuk,  jego strzały,  które
wypuszcza,  są  ostre  i  nie  chybją,  kiedy  zaczynają  być  wypuszczane  aż  do  końca  świata!  A plagi  nie  powrócą  do

momentu, gdy przyjdą na ziemię! Biada mi, biada mi, kto mnie ocali w tych dniach! Początki wielkich boleści i wielkiej
żałoby, początek wojen, a moce będą stały w strachu! A co ty uczynisz, gdy przyjdzie to zło? Gdyż wielu z tych, którzy

zamieszkują ziemię, stracą życie z głodu, a ci, którzy przed tym uciekną, zniszczy miecz. A martwi będą wyrzuceni jak
gnój! I nie będzie człowieka, który by ich pocieszył! A ci, którzy uciekną przed niedźwiedziem, spotkają lwa!  Gdyż

nakazałem, że nie ma ucieczki, prócz zwrócenia się do mnie! (Przeczytaj Zwój 1 oraz 8)
Tak, któż powiedział, że zniszczenie nie przyjdzie na młodego lwa, czy na tego, który jest orłem? Kto wybudował

potężne i silne mury i powiedział, że jest bezpieczny! Nawet ten, którego przyjście było ostatnie!  Oto, uderzę w jego
cztery kąty, podzielę jego środek i  zaleję jego strony wielkim trzęsieniem, gdyż ja jestem Pan i  nikt  mnie nie

powstrzyma! Tak, będę wraz z nim orędował, jak człowiek czyni ze swym synem i ochronię tych, których wybrałem!
(Pozostali) (Jak widzimy, mówi tutaj o USA i będą one karane!) Te wypowiedziane słowa dotyczące tego tematu, były od

Pana i są nieomylne!
„Oto, powiedział Pan, wysłałem do ciebie jednego proroka, a także wyślę kolejnego, ponieważ czas się kończy!

On będzie przyobleczony w ogień, przyjdzie w gromie jak błyskawica, tak,  przypiecze bezbożników, a kolana
letnich będą drżeć! A serca oskarżycieli roztopią się, gdyż Słowo Pana będzie płonęło z jego języka! On będzie

widział w ciemności i przyniesie jasne światło!” – „Tak, zgromadzę Moich wybranych ludzi przed tymi okropnymi
wydarzeniami, o których pisałem! Tak, zgromadzę wybranych niczym w tęczę w deszczowy dzień! (Jeden duch w

7miu maszczeniach zgromadzi Bożych wybranych!) Tak, usłysz słowo Pana, przyjmij je! – Gdyż ty jesteś wielki
Panie Jezu, pobłogosław wszystkich, którzy uwierzyli twojemu słowu!” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „The 7th Trumpet  - 7 Plagues (3rd Woe)” – Part 3 oraz DVD „The

Bible Wheel (Prophecy)” – Part 2. – Mamy naszą letnią krucjatę, nadchodzącą do naszych zagranicznych partnerów.
Prowadzimy posługę w wielu państwach, gdzie wcześniej nie byliśmy. Nie ma lepszego czasu, by wesprzeć ten wysiłek.

Niech Boża mądrość i błogosławieństwa prowadzą i obdarzają cię w twych staraniach. Będę się za ciebie modlił.

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                             Nowe DVD: “The Bible Wheel (Prophecy)” – Part 2
“The Kingdom of God”                           Również dostępne: “The Bible Wheel (Prophecy)” – Part 2
“Entering the Future”                             ($20.00/szt. donacja)                         
“Seven Eras of Testing”                                                                                Postbus 7
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