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Drogi Partnerze w Żniwie,

Jesteśmy na rozdrożu czasu. USA i świat wkrótce będą w największym zamieszaniu. Pogoda jest w najbardziej
niszczycielskim cyklu, jaki kiedykolwiek był widziany we współczesnej historii. Teraz ten list z biblioteki Brata
Neala Frisby jest wzięty ze Zwoju 52 i opisuje koniec wszystkich rzeczy, dziejących się teraz i nadchodzących na
świat, całkowicie nieświadomy. A teraz przechodzimy do zwoju Neala Frisby.
Oto powiedziałem memu słudze, by napisał to, co zostało wcześniej powiedziane. – „Lecz w owym czasie,
nie wyjawił całego Mojego Słowa, (tajemnice) gdyż wkrótce to wszystko spotka świat! Ja jestem Tym, który
wypowiedział słowo i powstała ziemia, przemówiłem i powstały niebiosa i poprzez Moje Słowo powstały
gwiazdy. Znam ich liczbę! I przeszukałem głębiny i skarby znajdujące się tam! Ja jestem Tym, który zmierzył
morza i to, co zawierają, z pewnością znam twoje zamiary i to, co myślisz w swoim sercu! Stworzyłem
człowieka i włożyłem serce w środek jego ciała, dlatego Pan dokładnie dowiedział się o wszystkich twoich
czynach! Tak, własny grzech człowieka będzie jego oskarżycielem w owym dniu! Co on powinien zrobić lub
jak ukryje swój grzech przed Bogiem i Jego Aniołami? Tak, duch Wszechmocnego, który stworzył wszystkie
rzeczy, bada to co ukryte! – Przyjdź tutaj, a ja zapalę świecę zrozumienia w twoim sercu, która nie zgaśnie. (I
powiedział On do mnie, to pierwsze, co napisałeś, opublikuj otwarcie, żeby niektórzy warci i niewarci mogli
przeczytać, lecz zachowaj to ostatnie, by opublikować to, do tych mądrych pośród ludzi, ponieważ w nich jest źródło
zrozumienia, podstawa mądrości i potok wiedzy!
OTO, powiedz w uszy Moich ludzi słowa proroctwa, które ja włożę w twoje usta, powiedział Pan! Napisz je
na papierze, ponieważ są wierne i prawdziwe. Nie bój się wyobrażeń przeciwko tobie i nie pozwól, by cię
zamartwiali, ponieważ niewierni umrą bez słowa! – „Oto powiedział Pan, przyniosę plagi na świat; miecz, głód,
śmierć i zniszczenie. Ponieważ występność niezmiernie zanieczyściła całą ziemię i jej bolesne dzieła są wypełnione!
Oto niewinna i prawa krew woła do mnie oraz dusze sprawiedliwych narzekają bez końca! Dlatego, z pewnością
pomszczę – Oto moi ludzie są prowadzeni jak stado na rzeź: lecz ja „ich zgromadzę” potężną ręką i wyciągniętym
ramieniem i uderzę w Egipt plagami, jak wcześniej i zniszczę ich całą ziemię. Egipt będzie rozpaczał, a jego
fundamenty będą uderzone ogniem! (Joel 3:19) Ci, uprawiający ziemię będą rozpaczać: gdyż ich nasienie upadnie
przez wybuchy i grad, i straszliwą konstelację! Biada światu i tym, i jego mieszkańcom, gdyż miecz i ich zniszczenie
zbliżają się. I jeden człowiek stanie do walki przeciwko drugiemu i nastanie bunt wśród ludzi, najeżdżających jedni
na drugich; nie będą uważać swoich królów i książąt, i przebieg ich czynów będzie w ich mocy! Ponieważ człowiek
będzie chciał pójść do miasta i nie będzie w stanie, z powodu ich pychy, miasta będą niespokojne! Człowiek nie
będzie miał litości dla swojego sąsiada, zniszczy ich domy swoim mieczem i zniszczy ich dobra z powodu braku
chleba i wielkiego ucisku! „Oto powiedział Bóg, wezwę razem wszystkich królów ziemskich, by oddawali mi
cześć, nawet od wschodu słońca, z południa, ze wschodu i Libanu, by zwrócili się jeden przeciwko drugiemu i
spłacili rzeczy, które uczynili, jak czynili do tej pory Moim wybranym, i ja również tak uczynię i wynagrodzę w ich
łonie!” Tak powiedział Pan Bóg: Moja prawa ręka nie oszczędzi grzeszników i mój miecz nie zatrzyma się nad
tymi, co przelali niewinną krew na ziemi! Z jego gniewu rozchodzi się ogień, on skonsumował fundamenty ziemi
wraz z grzesznikami niczym podpaloną słomę! Biada tym, którzy grzeszą i nie wypełniają moich nakazów. Nie
oszczędzę, idźcie swoją drogą dzieci i nie bezczeście mojej świątyni! Ponieważ Pan zna wszystkich, którzy grzeszą i
odda do zniszczenia! Tak, teraz plagi nadciągają na całą ziemię, a grzesznicy w nich pozostaną. (Koniec cytatu, ciąg
dalszy nastąpi w przyszłym miesiącu).
W tym miesiącu wydaję książkę zatytułowaną „The Sting of the Trumpets” – Part 1 oraz DVD, „Unaware!” –
Twoje ciągłe wsparcie i pomoc, by publikować tę ważną wiadomość przyniesie ci największe Boże
błogosławieństwa! On obdarzy, pobłogosławi i poprowadzi cię w Jego mądrości i planach! Będę się za ciebie modlił.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)
“Prophetic Events Loom”
“The Gathering Storm”
“Spiritual Eyes of Faith”

Nowe DVD: “Unaware!”
Również dostępne: “Revelation Proof”
($20.00/szt. donacja)
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