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Drogi Partnerze w żniwie,

     Co za katastrofalne wydarzenie miało miejsce 11. marca, data, o której napisałem w marcowym liście o początku nowego 7-  
letniego cyklu. Te okropne zniszczenie, które każdy mógł zobaczyć, nie było błahą sprawą. Dotknęło ono cały świat. Jest to czas, by się modlić i  pamiętać tych, którzy przeszli przez tak ciężką tragedię. – W tym momencie przejdę do krótkiego cytatu z biblioteki Brata Neala Frisby, gdyż Pan pokazał mu, by napisał  o tych  nadchodzących wydarzeniach. Naprawdę, Pan dał wielkie ostrzeżenie poprzez tę wiadomość. Zacznę od proroctwa, które zapisał Brat Frisby:   „Był teraz międzynarodowy kryzys wszelkiego rodzaju, wliczając wojny i główne prorocze wydarzenia! Pogoda, natura, trzęsienia ziemi i głód  pogorszyły się, fale upałów, burze, umieralność, przemoc i olbrzymia fala otwartości na niemoralność i podłość!  W większości tych dziedzin  wszystko jeszcze bardziej się pogorszy! Społeczeństwo powinno się przygotować! Są to tylko zwiastuny większych rzeczy, które nadejdą! – Płyty tektoniczne są w ruchu, płynny ogień i  wulkaniczne erupcje wypływające w różnych kierunkach, jak nigdy wcześniej!”
   „Wkrótce geologiczne wstrząsy, oceany, wyspy, góry i kontynenty doświadczą wstrząsu i przesuną się ze swoich miejsc! Pojawi się  
duża  liczba  ruchów  tektonicznych.  Ziemia  przygotowuje  się  na  przyjście  Wszechmocnego!  W  tym  krótkim  okresie  przed  nami,  
zobaczymy  niektóre  z  najbardziej  niewiarygodnych  i  zadziwiających  wydarzeń,  które  kiedykolwiek  były  widziane  w  naszym 
pokoleniu!” Koniec cytatu.
   Teraz widzimy, jak Brat Frisby wspomniał poruszające się płyty tektoniczne, tak samo, jak przesuwający się cały ląd. Trzęsienie 
ziemi 9.0 w Japonii przesunęło całą wyspę o 17 stóp (około 5 m) na zachód! Do tej pory, 16 000 ludzi jest zaginionych, a ponad 9 500 zginęło od momentu monstrualnego trzęsienia i uderzenia tsunami. Również inne ważne wydarzenie miało miejsce. Oś ziemi podniosła się 
o 4 incze (około 10 cm) ze swojego poprzedniego miejsca. Brat Frisby napisał o zmianie w osi ziemi na końcu wieków. (Iz. 24:20, Amos 
8:9, Ps. 82:5)   By kontynuować o jego proroctwach, spójrzmy w przeszłość i przypomnijmy sobie wielkie trzęsienie ziemi w Chile, 27 lutego 2010. Wielkość  8.8 trzęsienia ziemi doprowadziły do przesunięcia się dotkniętego miasta, o co najmniej 10 stóp (około 3 m) na zachód, jak również ponowne  przemieszczenie się osi ziemi. Zauważone wydarzenie – spowolniło to obrót ziemi o kilka milisekund. Cytat z artykułu naukowego mówi „Tylko 
o tym pomyśl: Było wystarczająco siły w trzęsieniu, by przesunąć całe miasto – ludzi, budynki i cały ląd poniżej o całe 10 stóp w tylko  
kilkadziesiąt sekund! Stolica Chile, Santiago, 200 mil (od epicentrum) została przesunięta około 11 inch (około 28 cm) w kierunku południowego  
zachodu. Stolica Argentyny, Buenos Aires, 800 mil stamtąd, została przesunięta o inch (około 2,5 cm)”.  Dzięki użyciu GPS nauka dokładnie wie, o ile ziemia jest przesunięta.
   Kolejne wielkie wydarzenie. 26 grudnia 2004 najbardziej śmiercionośne tsunami w historii świata dotknęło Sri Lankę, wywołane  
przez  potężną  siłę  9.0  trzęsienia ziemi.  Przyniosło  ono olbrzymie tsunami z  liczbą osób śmiertelnych ponad  200 000.  To także 
wstrząsnęło osią  ziemi i  spowolniło planetę! –  Jak można zauważyć,  wszystkie te wydarzenia dotyczą czasu.  To jest  z  pewnością,  bez wątpienia  końcowy czas sądu spadającego na ziemię.   Wielkie miłosierdzie Pana ochroniło i ocaliło wielu od wielkich obrażeń i śmierci. Jest to jednym z powodów dlaczego Pan Jezus mówi nam 
o nieustannej modlitwie, by móc uciec od wszystkich tych rzeczy. (Łukasz 21:36) Siła modlitwy jest większa od wszystkich tych zniszczeń, które widzieliśmy.  To czyni cuda!
   Tego miesiąca mam wspaniałą nową książkę ze Specjalnymi Listami, część Siódmą pod nazwą „Objawienie Bożych Ludzi!”  Wiem, że nie będziecie chcieli bez niej pozostać.  Jest to jedna z książek dokładnie na tą porę. Również Specjalny List, „70-ty Tydzień Daniela”,  który jest w książce. Mówi o problemach, jakie występują na Środkowym Wschodzie. (O Środkowym Wschodzie napiszę więcej w kolejnym miesięcznym  liście.)  –  wydaję  także  DVD  pod  tytułem  „Prophetic  Times”.  Jest  wielkie  zapotrzebowanie  na  literaturę  Brata  Frisby  w  skali  światowej,  publikujemy z biblioteki tak wiele proroczych wydarzeń i budujących wiarę materiałów, ile mamy dostępnych. Z całą pewnością jest to czas, by  wspomóc tę posługę oraz dać wielkie świadectwo, gdy jest to jeszcze możliwe. Z samych wydarzeń dowiadujemy się, że czas się kończy. Wasze 
modlitwy bardzo korzystnie wspomogą posługę, a Jezus przyjdzie ze swoją nagrodą! Niech Jego mądrość i błogosławieństwo będzie z  
każdym z was. Twój brat w ChrystusieGerald Frisby
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