
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Spójrz co się wydarzyło i dzieje się teraz:  ma mieć miejsce historyczne wydarzenie – Północna Korea prowadzi

rozmowy z Prezydentem Trumpem, by całkowicie zaprzestać ich nuklearnemu programowi i uczynić koreański półwysep

strefą wolną od działań nuklearnych; wojna chemiczna w Syrii. – Trzęsienia ziemi na skalę światową w „pierścieniu

ognia” i nadal się powiększają. Wulkan wybuchł w Japonii pierwszy raz od 250 lat. Ostatnio całkiem spora asteroida

przeszła  pomiędzy  ziemią  a  księżycem.  Wkrótce  nadejdzie  –  całkowite  zaćmienie  księżyca 27  lipca  2018  roku.

(Więcej na ten temat w przyszłym miesiącu). Także zbliżający się finansowy kryzys, nadchodzący na świat. To nie jest

kwestia ‘czy’, to jest kwestia ‘kiedy’. – Także w wiadomościach,  Chiny i Rosja w działaniu. A teraz przejdziemy do

Części 2 zwoju #52 Brata Neala Frisby.

„Oto okropna wizja i pojawienie się tego ze wschodu, gdzie narody smoków pojawią się z wieloma rydwanami i

wiele z nich będzie niesionych jak wiatr na ziemi, że wszyscy, którzy je usłyszą, mogą się bać i drżeć!  Także z

północy nadejdzie szaleństwo i gniew i rozejdą się niczym dziki w lesie, nadejdą z ogromną mocą i przyłączą się do nich

w bitwie, wtedy smoki będą miały przewagę, konspirując wspólnie w wielkiej mocy, by prześladować! Oto chmury ze

wschodu i z północy poruszające się w kierunku południowym, są one straszne by na nie patrzeć, pełne gniewu i burzy.

One uderzą jedna w drugą i ściągną w dół wielką ilość gwiazd na ziemię, nawet ich własną gwiazdę; (antychryst)

(Dan. 11:26, 44-45) i nastanie krew z miecza po pas! Łajno ludzkie na pęcinę wielbłąda! Nastanie wielki strach i

drżenie na ziemi: a ci, którzy ujrzą gniew, będą się bać i drżenie nadejdzie na nich!”

Partnerze, mój język i usta zdrętwiały podczas robienia tego przez moc, lecz kontynuujmy! – „I wówczas nadejdą

wielkie burze z południa, z północy i innej części z zachodu. Silne wiatry powstaną na wschodzie i otworzą to; a

obłok, który on wzniesie w gniewie i ‘wprawiona w ruch gwiazda’, by powodować strach pomiędzy wschodnim a

zachodnim wiatrem, zostaną zniszczone! Wielkie  i  potężne chmury zostaną wzniesione pełne gniewu i  ‘gwiazda’,

których może bać się cała ziemia. I wyleją na każde wysokie i wybitne miejsce ‘okropną gwiazdę’. Ogień, grad i latające

miecze (Atomowe lub pewnego rodzaju kosmiczne statki) A one zniszczą miasta i mury, góry i pagórki, udadzą się oni

niezłomnie ku Babilonowi, sprawią, że ona będzie się bać! Nadejdą do niej i będą ją oblegać, (gwiazda) i cały gniew

przeleją  na nią:  wówczas  proch i  dym uniosą  się  do nieba i  wszyscy,  którzy ją  otaczają,  będą ją  opłakiwać.

(Atomowe zniszczenie. Ap. 18:8) A ty Azjo, jesteś uczestnikiem nadziei Babilonu i chwałą jej osoby: biada tobie, ty

nędzniku, ponieważ upodobniłeś się do niej; I ubrałeś swą córką w nierząd, by oni mogli być zadowoleni, chwała twoim

kochankom, którzy zawsze pragnęli nierządu z tobą! Ty naśladowałeś ją, która jest znienawidzona we wszystkich swoich

czynach i wynalazkach:  dlatego powiedział Bóg, ześlę na ciebie plagi; a chwała twojej władzy wyschnie niczym

kwiat,  kiedy  pojawi  się  upał,  który  jest  zesłany  na  ciebie,  (Atomowy  ogień)  Będziesz  słaba  niczym  biedna

biczowana kobieta i jak ktoś wychłostany do ran, tak, by potężni i kochankowie nie mogli cię otrzymać!  Gdyż ty

zawsze  zabijałaś  moich  wybranych,  gdyż  ty  uczyniłaś  moim  wybranym,  powiedział  Pan,  tak  też  uczyni  ci  Bóg  i

doprowadzi cię do zguby!” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem  „The Sting of the Trumpets” – Part 2,  a także DVD „The Bible

Wheel” (Proroctwo). Nie ma lepszego czasu, by wesprzeć tę wiadomość. Boże błogosławieństwa i nieskończona mądrość

będą z tobą w nadchodzących dniach. – Ci, którzy nie prosili czy też nie mają naszej najnowszej książki „O’Wheel”,

powinni o nią zapytać. Będę się za ciebie modlił!

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                             Nowe DVD: “The Bible Wheel” (Prophecy)
“God’s Sign Post”                                       Również dostępne: “Unaware!”
“World Woes!” – Part 1                        ($20.00/szt. donacja)                         
“World Woes!” – Part 2                                                                                Postbus 7
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