
Drogi Partnerze w Żniwach,

W moim ostatnim liście pisałem o niszczycielskich pożarach. Trochę informacji o tym, dlaczego brat Neal Frisby
wiele razy mówił o suszy i światowych niedoborach żywności. Zacznijmy od ostatnich 40 lat historii Kalifornii. Trwa
nieustanna  susza.  Trzydzieści  procent  deszczu było nieobecne,  co  tworzy również  najbardziej  suche  warunki  jako
gospodarkę leśną pozwalającą na gromadzenie martwych, suchych drzew i roślinności na dnie lasów powodując paliwo
do  pożarów.  W 1999 roku brat  Frisby  mówił,  że  przejdziemy przez nowy wiek w burzy  pożarowej.  Według
ostatnich  szacunków  ponad  6  milionów  akrów  zostało  spalonych,  a  także  poważne  pożary  w  stanach  Oregon  i
Waszyngton z poważnymi zniszczeniami mienia i wieloma ofiarami śmiertelnymi. Oto cytat od Neala Frisby:

Element ognia -  symbolicznie te pożary ostrzegają Stany Zjednoczone o nadchodzącym atomowym holokauście.
Zwiastuny rzucają już swoje cienie. Joel 2:3: „ Przed nim ogień pożerający a za nim płomień palący; ziemia ta jest
przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie”. Koniec pierwszego
rozdziału Joela ukazuje straszliwy głód. (Werset 20) - „Nawet zwierzęta polne tęsknie wołają do ciebie; bo wyschły
strumienie wody, a ogień strawił pastwiska stepowe! ” - Ale w tym wszystkim jest kilka wspaniałych wiadomości. - Iz.
9:5 (6), Odwieczny dla wybranych. On jest Królem Gromów! Nadchodzi ognista burza i ujawnia się za chwilę, w
mgnieniu oka znikniemy! Tak mówi Pan! Świadectwo Jezusa jest duch proroctwa! Koniec cytatu.

W naszych wzorcach pogodowych pobito wiele rekordów. Wiele huraganów już to zrobiło wylądował na naszych
wybrzeżach  (19),  powodując  ogromne  deszcze  i  niszczycielskie  powodzie.  Silne  wiatry  na  środkowym  zachodzie
uszkodziły uprawy kukurydzy, a także wiele silosów z utraconymi milionami buszli, nie wspominając o niszczycielskich
tornadach w całym kraju.  -  Wspomnijmy również  o  trzęsieniach ziemi,  niektórych aż  6,9 występujących na płycie
tektonicznej   grzbietu  środkowo  atlantyckiego;  także  wielkie  trzęsienia  ziemi  w  Chile  ”i  wiele  innych  w  innych
miejscach. I ponownie cytat z biblioteki Neala Frisby:

Światowe ważne wydarzenia mające miejsce prawie codziennie, które zostały zapisane w zwojach, i zobaczymy dużo
więcej spełnienia w najbliższej przyszłości! ” -  Jedną z rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w przyszłości, to
potężne trzęsienia ziemi i burze! „To Bóg pozwoli, by ostrzeżenie zaalarmowało ludzi o nadejściu fałszywego
systemu i zmiany w strukturze gospodarczej świata, bezrobocie, a głód nastąpi później! Nadchodzą wstrząsy!
Nadchodzą  gigantyczne  zmiany!  Również  wszystkie  cykle  koniunkturalne  i  wzorce  wydają  się  przecinać.
Również we wszystkich zwojach i literaturze ujawniają się wydarzenia dotyczące tego narodu i innych!" Będzie
recesja, inflacja pomieszana z jakimś dobrobytem. „Później w przyszłości z kryzysu nastąpi pewna zmiana waluty lub
rodzaj przeszacowania. Jeśli  inflacja będzie się utrzymywać, będzie okradać waluty z wszelkiej wartości i podąży w
finansowy  holokaust!  Piszę  to  wszystko  jako  ostrzeżenie  ponieważ  według  Księgi  Daniela  i  Apokalipsy  zostaną
nałożone ścisłe kontrole! ” (Ap.13:16-18) - „Nawet po tym, jak inflacja osiągnie szczyty i powinna nastać deflacja,
nadal potrzeba będzie całodniowej zapłaty za jedną porcję jedzenia!” Ap. 6:5-6, „ujawnia„ grosz ” (pens), który
jest„ denarem i oznacza„ wynagrodzenie całodniowe ”będąc pod kontrolą!" -  To pokazuje także, co jest zapłatą za
grzechy w systemie antychrysta, czarny koń Apokalipsy przynoszący depresję!”

„Ostateczne dzieło Pana na ziemi przed końcem wieku i tego, czego On od nas oczekuje! - Bo Jezus powiedział: to jest
nasz obowiązek! -  „  Niektórzy nie mogą pójść, lecz z pewnością mogą  dać swoje modlitwy i inne środki, by posłać
innych!” – „Biblia wyraża, że przyjście Jezusa będzie jak błysk błyskawicy, momentalne, w mgnieniu oka!” – Mówi On,
„Zaprawdę, przyjdę szybko!” (Ap. 22:12) „Ostatnie Proroctwa Biblii  wypełniają się teraz,  wydarzenia będą miały
miejsce bardzo szybko. Nagle, w godzinie, której się nie spodziewasz, nastąpi koniec!” – „Możliwość, by czynić dobrze,
skończy się! Teraz jest naprawdę czas, by skierować się na pole żniw Pana!” Więc pracujmy i módlmy się wspólnie,
ponieważ czas jest krótki! Z dowodami w ręku i sposobem, w jaki pojawiają się znaki, wydaje się, że może to być nasza
ostatnia szansa, by publikować ewangelię!” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydam książkę  „Faith For Crisis - The Future” i  DVD „The Little Horn”. - Wiemy, że każdy lubi
czytać nasze listy zawierające wiele informacji. Ufam, że zrobisz jak najlepiej, by opublikować tę ważną wiadomość. Modlę
się, aby Pan Jezus, przyniósł powodzenie, błogosławił i prowadził cię Swoją cudowną mądrością.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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