
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Jest tutaj kilka fragmentów z książki „O Wheel”, którą wydajemy w tym miesiącu, opisującej przyszłe wydarzenia.
Cytuję z książki Neala Frisby:

„Dlaczego dziś nad światem pojawiają się światła, koła i aniołowie? Koła są znakiem sądu! Ten rodzaj aniołów
przewidywał, że czas się skończył, że Bóg ma zamiar dokonać osądu! Kielich nieprawości był pełen. (Ezechiel 3:12,
13) – Prowadzą narodowe obserwacje poprzez radar. Mają oni światła na całym świecie. Te światła pojawiają się dla
ostrzeżenia! Oni nie mogą ich zrozumieć. One pojawiły się na monitorach radarów, widzieli je policjanci, żołnierze sił
powietrznych – Majorowie i Generałowie widzieli je.

Teraz obserwuj to, one pojawiają się jako znak! Chciałbym ci teraz powiedzieć coś innego, zanim się w to złapiesz,
nie myśl, że każde światło, które widzisz, pochodzi od Boga. Ponieważ one nie pojawiają się zbyt często. Kiedy On się
pojawia, dzieje się to z określonego powodu. Wiesz,  że przed tym kiedy Nixon odszedł z funkcji,  pojawiło się nad
narodem  wiele  świateł.  –  Z  drugiej  strony,  niektóre  z  tych  widzianych  rzeczy  są  prawdopodobnie  fałszywe  i
satanistyczne. Co one robią? Ostrzeżenie? Kielich nieprawości jest pełen! Teraz ostrzegają, że koniec wieku nadchodzi!
Jest to ostrzeżenie przed głodem, ostrzeżenie przed trzęsieniami ziemi, jest to ostrzeżenie przed burzami, falami
pływowymi, huraganami i powodziami. Jest to ostrzeżenie przed wielką wojną i wojnami, które nadejdą na świat
na  koniec  czasu.  Płomienie  Armagedonu  są  blisko  nas!  Jest  to  ostrzeżenie!  Jest  to  również  ostrzeżenie  przed
wydarzeniami, jeśli chcesz o tym przeczytać, w całym rozdziale Mat. Rozdz. 24, cały rozdział oraz Łukasz Rozdz. 21.
Jest to ostrzeżenie przed wszystkimi tymi rzeczami. Gdyż Pan ostrzega świat w sposób ponad naturalny, że coś ma się
wydarzyć.  To także ujawnia doskonałego – człowieka o doskonałej nikczemności, który powstanie na scenie! On
będzie  fascynującym mówcą.  Ludzie  uznają  go  za  swoją  prowadzącą  gwiazdę.  On  będzie  rozumiał  głębokie
tajemnice wielu rzeczy i problemy społeczne oraz problemy finansowe, w których są. On będzie rozumiał rzeczy i
wprawi ich w osłupienie, a oni będą właściwie wierzyć, że ten człowiek jest bogiem.  Wezmą go za takiego! On będzie
kontrolował bogactwo świata, on będzie kontrolował jedzenie świata, a wojska świata będą włożone w jego ręce. On
będzie pracował ramię w ramię ze światem i wszystkimi jego warunkami, po to tylko, żeby zdradzić świat!”

Teraz, w tym liście specjalnym powiedzmy nieco o Bożych znakach: Prorok Wirującego wiatru – „Pan porusza się
szybko w swym obłoku wybierając teraz swoich wybranych! To przypomina nam o Ezechielu, który widział niesamowite
wizje ponad naturalnie poruszające się, energię Bożej obecności, zbliżającej się niczym siła kosmiczna!” – Ezech. 1-4,
„Oto on widział  wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący , a blask był około niego; a z
ognia wydobywał się kolor bursztynowy!” – On był  gotów otrzymać wiadomość od Najwyższego! Widzimy sądy
nadchodzące na rasę ludzką niczym gwałtowna fala przypływu chaosu! Ekonomiczne warunki, głód, trzęsienia ziemi,
burze, itd. „Osoba z jaśniejącą tęczą wokół siebie, którą widział Ezechiel, był to anioł Pański! A w obłoku było zarówno
nadchodzące ocalenie i wyrok!”

„Oto, powiedział wieczny Pan Zastępów, w tym poruszę  się nad Moim sługą, by wstawić to pismo tutaj dla Mojego
ludu.  Ps. 34:7, „Anioł Pański zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie!” – „To jest
dosłownie prawdą, powiedział Pan! Spróbuj i zobacz, jak dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu ufa i
tej wiadomości, którą dałem!” „Niechaj, wywyższamy Pana w Jego świętym imieniu Jezus!” – „Ponieważ On jest w
swojej Świętej Górze, anioł Headstone lśni w kolorach tęczy, stojąc w obecności Jego żywego filaru ognia!” –  „Oto,
powiedział  Pan,  czy  nie  czytałeś  tego  w  Ps.  91:1,  On,  który  zamieszkał  w  sekretnym  miejscu  Najwyższego,
zamieszka w cieniu Wszechmogącego! Tak, powiedział Pan, Wiadomość Capstone i Moi ludzie zamieszkują w cieniu
Wszechmocnego!” –  Werset 11, „I dam moim aniołom władzę nad tobą, by podtrzymywały cię we wszystkich
twoich  ścieżkach!  Gdyż  to  Ja,  Pan  idę  przed  tobą!” –  Amen,  anioł  Pański  jest  przed  nami,  jak  nigdy  dotąd.
Przygotujmy nasze serca, ponieważ On objawi siebie na nowo wszystkim, którzy wierzą!” – „Bądźmy pewni i słuchajmy
Jego wychodzących słów!” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję książkę, która nigdy wcześniej nie została wydana „O Wheel!” i DVD „Revelation Proof".
Nie ma lepszego czasu na wsparcie ewangelii niż w tej późnej godzinie, a Boże błogosławieństwa i Jego mądrość będą z
tobą. Będę się za Ciebie modlił.

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                                                 Nowe DVD: “Revelation Proof”
“Supernatural Clouds”                                       Również dostępne: “World Changes”
“The Seal of Glory!”                            ($20.00/szt. donacja)                         
“Time Door Into Eternity”                                                                               Postbus 7
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