
Drogi Partnerze w Żniwach,

Patrzymy  na  nowe  bóle  porodowe  systemu  bestii,  które  zaczynają  oddziaływać,  gdy  piszę  ten  list.  Będzie  mu
towarzyszyć nowy światowy system pieniężny. Zobaczmy, co brat Neal Frisby powiedział w 2005 roku: „Te wydarzenia
zostały nadane tak nagle, dlatego niektóre z nich tutaj mogą wyglądać nie w kolejności; ale będą miały miejsce .
To mówi o całości tego, co przeczytasz. Dokonano tego w bardzo krótkim czasie. Większość tego wszystkiego dostałem
w ciągu jednej nocy, więc proszę zrozum to. Musiałem stawić czoła ciężkim siłom szatańskim, które powstrzymywały to
co otrzymasz. Gdyby nie Boska opatrzność, to nigdy by się nie wydarzyło. Proszę o wyrozumiałość. Presja była większa
niż wszystko, z czym miałem do czynienia w posłudze. Podobnie jak Paweł, proszę o twoje modlitwy o siłę, by działać
najlepiej jak potrafię w tych warunkach. To, co się wydarzyło, było absolutnie czarujące. - Podrobione systemy, w tym
niektóre Zielonoświątkowe wkraczają w zwodniczy okres. Kiedy o tym  mówimy, zderzenie z Wszechmocnym jest
nieuniknione.

USA – SAMO POŁUDNIE – A zegar tyka! Przekracza krytyczny punkt. Nadchodzi kulminacyjny zwrot wydarzeń w
nadchodzącym okresie.  Jesteśmy w jednej formie fazy początku boleści. Świetna ilość niesamowitych wydarzeń
jest w oczekiwaniu. Zapowiedź (czegoś złego) jest ponad wszystko,  co widzieliśmy, jednakże podobna do tego, co
widzieliśmy  kiedyś,  ale  pogorszy  się.  (Uwaga:  Boże  ręce  są  nad  Jego  dziećmi.) –  USA  zostały  oddane  w  ręce
intrygantów.  W  tym  momencie,  właśnie  teraz,  zbankrutowali  jej  aktywy.  Boska  opatrzność  będzie  musiała
prowadzić ten naród. Właściwie jest w posiadaniu naszych wrogów; tych, którzy wierzą przeciwko naszej Konstytucji,
itd. Niektóre z tych rzeczy, które przeczytasz, które Pan napisze, są niesamowite. Prawdopodobnie, najbardziej istotne,
jakie zrobiłem w mojej posłudze. 

WIELKIE MIEJSCA WSTRZĄŚNIĘTE – Sławna Góra Rushmore, Statua Wolności,  Biały Dom, Kalifornia, Las Vegas.
Niemal każda budowla w USA pokruszy się. Wiele będzie miało miejsce w 2009-2012. (Szczyt tego będzie dotknięty
około roku 2022) Reszta w nowym cyklu, dotyczącym dat, o których mówiliśmy  To nie oszczędzi Białego Domu i
naszych budowli także.  Niektóre mogą być 10 lat po roku 2012.  (Nota edytora; Jesteśmy tam teraz!)  – Również
zwrot świata będzie dotyczył niektórych z tych wspomnianych dat. (Obserwuj także Sąd Najwyższy w poszukiwaniu
nowych praw).

W późniejszym cyklu nasza własna flaga zostanie zmieniona. – Będziemy mieć tę flagę, ale przyczepią coś do niej
u góry dla systemu światowego – Antychryst bez wątpienia. – Także później bieguny północny i południowy będą miały
ogromną zmianę. Wiemy, że Biblia mówi, iż w jednym z późniejszych wydarzeń, słońce zajdzie w południe. „I wydarzy
się to w tym dniu, powiedział Pan Bóg, sprawię, że słońce zajdzie w południe i zaciemnię ziemię w jasny dzień.”
(Amos 8:9)

Dzieją się wielkie eksplozje pod wodą, głęboko w ziemi.  Niesamowite czasy! Wkraczamy w początek boleści.  Jak
wiesz, trzy dekady temu, Pan pokazał mi, że kontynenty wzrosną, a niektóre zatoną. (Nota edytora: Kiedy pisze ten list
miało miejsce wiele trzęsień ziemi o sile 7,4 i większej.)

NIEKTÓRZY NIGDY NIE BĘDĄ ŚNILI – Co zobaczą w następnych 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 ich uderzy! Boskim celem
jest, by pozostać niezłomnym! On jest bardzo blisko tych, których kocha. 

W niektórych z ukazanych dat, to się wydarzy, Joel 3:3, (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 „Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody, te które były gotowe weszły z nim na ucztę
weselną, i drzwi zamknięto.” (koniec cytatu)

W tym miesiącu wydaje książkę „The Real Thing - Fiery Furnace Faith” i DVD „The Most HighGod". Cóż za mądra pr
zyszłość dla tych, którzy pracują i modlą się, aby zbawić dusze i przynieść żniwo! Bóg pobłogosławi i wróci do ciebie wiele
razy za pomoc w tej cudownej posłudze. Zawsze będę pamiętać o tobie w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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