
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Historyczne wydarzenie – Korea Północna podpisuje całkowite  porozumienie o denuklearyzacji.  Nadchodzi  bardziej
ekstremalna pogoda, trzęsienia ziemi, aktywność wulkaniczna. W przeciągu 30 dni nastanie całkowite zaćmienie księżyca
27ego lipca, jak również 2 częściowe zaćmienia słońca 19ego lipca oraz 11ego sierpnia 2018. Teraz cudowne, budujące wiarę
pismo z biblioteki Brata Neala Frisby.

„Świat kołysze się z jednego kryzysu w drugi, dotyczący natury, fali  uderzeniowych  żywiołami; powodziami, itd.
Niemoralność osiągnęła zawrotne tempo. Większość świata jest naga, nędzna i ślepa, gdy sąd rozbrzmiewa echem z niebios
dając znaki ostrzeżenia i zapowiedzi zwiastunów oraz omeny rzeczy, które nadejdą!” Kiedy Pisma powiedziały, że powstanie
zły księżyc, nawet media informują o tym każdego dnia! Świat jest wypełniony niepokojem i rozterkami, szukając wyjścia.
„Lecz dzięki Bogu, jest wyjście!” Wcześniejszy i późniejszy deszcz padają razem. To jest dobra wiadomość, to przynosi
niesamowite cuda i prawdziwą radość, gdy On gromadzi swoich wybranych razem do pobrania.  Moglibyśmy napisać
więcej o proroctwie, lecz to jest teraz ważniejsze. Poniżej przedstawiamy niektóre zachęcające Pisma, by pomóc wszystkim
dzieciom Boga!

Iza. 59:19, Kiedy  wróg  przyjdzie jak  powódź, wtedy go Duch Pański precz zapędzi. Łukasz 14:23, Pan powiedział
słudze, Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.  Iza. 41:18, Otworzę rzeki na
miejscach wysokich, a źródła  pośród równin:  obrócę pustynie w jeziora wód, a ziemię suchą w strumienie wód.  – To
jest symbolem prawdziwego odnowienia! To się dzieje teraz!

Joel 3:1-3, A następnie wydarzy się to, że wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze
prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w
one dni Ducha mego. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. „Ostatnia część ujawnia atomowe, a
także ponadnaturalne znaki Boże! Jego duch wymiata teraz pogan! To wylanie nałoży się na Ap. rozdz. 7 prawdziwą
stronę Izraela!”  – Zach. 10:1, Proście Pana o deszcz w porze ostatniego deszczu; bo Pan uczyni jasne chmury i On zsyła
deszcze obfite; daje każdemu zieleń na polu. – Widzieliśmy  zdumiewające zdjęcia Jego cudownych obłoków shekinah! –
Ozeasz 10:12, Posiejcie sobie ku sprawiedliwości, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać
Pana, aż przyjdzie, i spuści deszcz sprawiedliwości na was. – Wychwalaj Go! Tak Jego prawdziwi ludzie otwierają swoje
serca.! Pomimo, iż są fałszywe światła, są prawdziwe światła Boga symbolizujące nasze odrodzenie! – Ezech. 1:28 zobaczył je
i powiedział,  Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był
widok  tego,  co  było  podobne  do  chwały  Pańskiej.  Oglądałem  ją.  Następnie  upadłem  na  twarz  i  usłyszałem  głos
mówiącego. – Możemy to odebrać jako znak dla nas. On widział je w niebie biegnące i powracające niczym blask błyskawicy!
– Również gotowy jest On, by przyłożyć ostateczny sierp! Jakub 5:7-8, Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.  Tak i wy bądźcie
cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Jesteśmy w wołaniu o północy! Mat. 25:6, 10, Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie. Gdy one  szły  kupić,  nadszedł  pan  młody.  Te,  które  były  gotowe,  weszły  z  nim na  ucztę  weselną,  i  drzwi
zamknięto. – Ap. 10:3, I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym
głosem. Gromy musiały mieć coś wspólnego z czasem, wiadomością i innymi rzeczami! Także ma związek z tym Pismem.
Św. Jan 11:25, Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie. Św. Jan 15:7, Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się
spełni. – Ci, którzy mają zbawienie i życie wieczne są warci więcej niż cały świat i uniwersum, jest to twoje poprzez wiarę w
obietnice Jezusa! – III Jan 1:2, Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia
twoja dusza. To Pismo pokazuje nam 3 cudowne błogosławieństwa! – On rządzi ze swoimi ludźmi, czas jest krótki. „Wiara
to po prostu uwierzenie w coś, co już masz! Jeśli będziesz trwał niezłomny, to się przejawi! Jezus powiedział, spełniło
się! Poprzez Jego krew i zmartwychwstanie jesteśmy zbawieni, poprzez Jego rany jesteśmy uleczeni. Jest to skończona
praca. – Uwierz!” – Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję „The 7th Trumpet – 3rd Woe!” – Część 4 książki, a także DVD „Impact!” – W tym miesiącu
twoja  pomoc  jest  kluczowa.  Pamiętaj,  o  naszym przedstawicielu,  który  jest  w  Afryce  na  długiej  wakacyjnej  krucjacie.
Wysyłamy wiele płyt CD i książek. Twoje wsparcie pomoże na wiele sposobów, by głosić ewangelię. Szczerze to doceniam.
Niech Jezus cię prowadzi w swojej mądrości i obdarza cię każdego dnia. Będę pamiętał o tobie w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                                         Nowe DVD: “The Impact”
“A Champion’s Faith”                                  Również dostępne: “The Bible Wheel (Prophecy) Part 2”
“World Travails”                             ($20.00/szt. donacja)                         
“Acceptance”                                                                                  Postbus 7
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