
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Pracujemy nad wyjątkowym projektem i trochę spóźniłem się z tym listem. On jest kontynuacją listu z kwietnia. Zapiszemy
rzeczy, które wydarzyły się od 2005 roku. Ekonomia w 2008 miała złą recesję. 11 marca 2011 Japonia miała najbardziej
spektakularne trzęsienie ziemi powodujące duże zniszczenie. Wyłoniła się wyspa u wybrzeży Turcji, a także Australii. Duża
asteroida uderzyła w Rosję. Ekstremalna pogoda: Kalifornia miała jeden rok ze swoich najbardziej mokrych lat, prawie tracąc
zaporę Oroville. A teraz będziemy kontynuować zwojem #319, który napisał Brat Neal Frisby.

Poza tą mieszanką pogody,  nadejdzie wielka susza na ląd.  Możesz przygotować się na mocne wstrząsy w pogodzie i
czterech żywiołach. Jak zauważyłeś, Pan ostrzega swoje dzieci, by były przygotowane – niezłomne!

W przeciągu zaledwie trzech lat nastaną tak potężne zmiany i wstrząsy, że pomyślisz, iż jesteś na innej planecie! Dla
niektórych to  może wydać się  niewiarygodne, lecz tak będzie,  powiedział  Pan. Pomyślą,  że obudzili  się w koszmarze.  -
Gorzej!

KONTYNUUJĄC –  Technologia robotów i wynalazki działają niczym cuda. Nasz cały sposób życia nagle się zmieni w
okresach, o których mówiliśmy.  I wściekłość ziemi,  ludzie nadal będą czynić rozruchy na każdym kroku, wielu bez
środków do życia i żywności.

Będziemy mieć nadchodzące asteroidy,  komety i  meteory,  itd.  Powiedziałbyś,  że pokaz lipcowych fajerwerków jest  w
trakcie,  zwłaszcza  w  okresie  2008-2012.  Innymi  słowy,  dowodzące  żywioły.  Myśli  i  rozum ludzi  przejdą  przez  kolejną
katastroficzną zmianę.  Gdzieś w tych datach, Pan objawił mi tęczowy płaszcz Józefa, pokazując nam, że zbawienie się
zbliża. Bóg pozostawia to do myślenia jako tajemnicę dla swoich wybranych. Lata 2014-2017 przyniosą kolejny,  wielki,
niestabilny i  radykalny okres czasu.  Również poprzez te wcześniejsze okresy,  pieniądz będzie musiał  się zmienić i  mieć
poparcie jak w Europie Zachodniej lub podobnie. Tak, jak powiedzieliśmy przedtem, będzie musiała nastąpić zmiana całego
systemu . 

NIEBIOSA  POWYŻEJ odsłonią  pewne  wielkie  znaki  i  tajemnicze  cuda.  Astronomowie  będą  zdumieni,  a  także
zaintrygowani.  Sam Wszechmogący będzie pokazywał coś wyjątkowego alarmując o bliskości Jego powrotu.  Tak, jak
powiedział  w Łukaszu 21:25,  „I  będą  znaki  na słońcu i  na  księżycu i  w gwiazdach;  a  na ziemi  niepokój  narodów z
rozterkami; ryczące morze i fale.” Jesteśmy w tym teraz, wydaje się, że nie ma ograniczeń tego, co może nagle wyskoczyć.

W  NADCHODZĄCYM  CZASIE to  będzie  niczym  ujrzenie  tysiąca  wydarzeń  w  krótkim  okresie  czasu.  Jego  cień
przechodzi o północy. On wiąże chwast i kładzie zboże do spichlerza. Mat. 13:30, „Pozwól obydwu rosnąć razem do żniw: a
w czasie żniw powiem do żniwiwiarzy, najpierw zbierzcie chwast i zwiążcie we wiązki, by je spalić: lecz zboże zbierzcie do
mego spichlerza.” Pełnia wieku wynurza się przed nami.  Poprzez wszystkie te daty zbliżamy się do „chwili, mgnienia
oka”,  co  oznacza  w  górę!  –  Możesz  sobie  pomyśleć,  że  jest  to  w  epickich  imponujących  proporcjach,  lecz  tak  jest!
Przypuszczam, że zaskoczyło mnie to! 

NIEKTÓRZY NIGDY NIE  BĘDĄ ŚNILI o  tym,  co  zobaczą  w  kolejnych  kilku  latach.  Możemy spojrzeć  wstecz  i
zobaczyć,  co  dał  nam Bóg.  Podtrzyma  dokładnie  to,  co  On  przepowiedział!  Teraz  zmierzamy ku  nie  tylko  dziwnym
zmianom, lecz również potężnym wydarzeniom. Oni nigdy tego nie zrozumieją, do momentu, kiedy to uderzy! Boskim
celem jest, by pozostać niezłomnym! On jest bardzo blisko tych, których kocha. 

W niektórych z ukazanych dat, to się wydarzy, Joel 2:30, „I pokażę cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu.”
Niektóre z tych pism się wydarzyły i osiągną swoją pełnię w przyszłych datach. Nie zapomnij, by zawsze pamiętać o Mat.
25:10. (koniec cytatu)

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem  „This Generation – Part Three” oraz DVD  „Jesus All Power”. Twoje
dalsze wsparcie będzie bardzo ważne dla tego niesamowitego projektu, nad którym pracuję i wiem, że Pan Jezus pobłogosławi
każdego z was. Niech Jego mądrość nadal będzie z tobą!   

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “Jesus All Power”
“Revival of Joy!”                                            Również dostępne: “The Ultimate Example”
“The Anointed Treasure”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
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