
Drogi Partnerze w Żniwach,

Przyjrzyjmy  się  wydarzeniom,  które  mają  miejsce  obecnie  od  1  stycznia  2021r.  Przemoc  tłumu  atakująca
Kapitol Stanów Zjednoczonych.  Organy ścigania wiedziały o nadchodzącym wydarzeniu na długo przed zanim to się
stało.  Grupa  radykałów  wmieszała  się  w  pokojową  grupę  i  wywołała  najniebezpieczniejsze  wydarzenie  we
współczesnej  historii,  która  doprowadziła  do wdrożenia  nowych praw i  zabrania  wolności  słowa.  Wszystkie  firmy
technologiczne wyciągnęły wtyczkę z wolności słowa. Jak powiedział George Washington, bez wolności słowa, wolność
nie  będzie  istnieć.  Już  teraz  konstytucja  USA  jest  atakowana.  Prawa  wolnych  ludzi  do  przemawiania  bez
konsekwencji  już  nie  ma. Z  powodu  pandemii  wirusa  stworzył  się  finansowy  holokaust!  Nadchodząca  inflacja
będzie tak dotkliwa na tej ziemi i zbliża się do tego czasu, gdzie cena żywności stanie się ostateczną bronią.  Już
wiadomo, że skradają się susze w całym naszym kraju. Stany Zjednoczone są głównym źródłem światowych dostaw
żywności.  - Jeszcze  jedna  uwaga:  Pierwsza  z  dwóch  asteroid  większe  trzykrotnie  niż  Wielka  Piramida
przeleciały obok Ziemi 23 i 25 stycznia. A także mamy linię planet 10 lutego.  - Zobaczmy, co brat Neal Frisby
powiedział o nadchodzących wydarzeniach na końcu. 

„Biblia ma wiele do powiedzenia na temat nadchodzącego zamętu gospodarczego, a ewangelia nie będzie
kompletna bez ważnego ostrzeżenia! Wchodzimy teraz w kryzysy inflacyjne, o których mówiłem, że przyjdą. Środki
inflacyjne  i  depresyjne  pojawią  się  w tym samym  czasie,  aż  to  ulegnie  rozbiciu!”  Może  być  to  w  sposób  nagłego
dewaluacyjnego krachu cen! Lecz dolar straci większość na swojej wartości i wysokich kredytów hipotecznych nie da
się spłacić! Wtedy nadejdzie nowy system prowadzący do antychrysta, o którym mówiliśmy! ” ( Jakub 5 - Ap. 3:10, itd.)
W końcu  konsolidacja do Ap. 13:16-18! Zacytujmy obserwatorów i badaczy krajowych ekonomii z ostatniego
czasu  i  zobaczmy,  co  mają  do  powiedzenia! Cytat:  „Każda  inflacyjna  recesja  będzie  bardziej  niszczycielska  niż
poprzednia!” - „I w końcu spodziewamy się gwałtownej inflacji!” - „Pomimo rządowej propagandy dolar jest mniej wart
i  nadal  jest  spadkowy!"  „Uważamy,  że  świat  zmierza  do  inflacji  o  monumentalnych  proporcjach,  a  ostatecznie  do
ogromnej  depresji!  ”  Koniec  cytatu.  „Wtedy,  jak  zauważyliśmy,  będą  musiały  pojawić  się  nowe  pieniądze  i  system
powyżej!" (Zróbmy, co w naszej mocy, dla Jezusa, póki jeszcze istnieje wartość!)

Pisałem o dramatycznych wydarzeniach, kryzysach, niemoralnych perwersjach, a także o oszałamiających
przewrotnych warunkach pogodowych i że będzie to poza porządkiem, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej!
Również na całym świecie jako że wiek się kończy, prawdopodobnie zobaczysz na wykresach pogody w wiadomościach,
iż będzie ogromna ilość deszczu w niektórych rejonach świata! A potem, w innych częściach świata, całkowita susza
jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy! Dlatego będą mieli powodzie, a potem susze! Lecz nic nie przyjdzie we właściwym
czasie, aż w końcu będzie za dużo wody, a potem zabraknie wody!

„Tutaj  jest  więcej  na temat proroczej  wizji,  nasilenia się  4 żywiołów,  symbolizujących wielkie wstrząsy i
trudne  warunki  pogodowe!  Pierwszy  żywioł,  wzmożenie  się  wody  i  jesteśmy  świadkiem  tego  w  burzach,
pogodzie itp. - Potem żywioł powietrza. Gigantyczne tornada i wielki wiatr, burze, itp. - Następnie żywioł ziemi,
gigantyczne trzęsienia ziemi itp. Czwarty żywioł ogień! Poważne susze w różnych częściach świata i wszystkie
powyższe zjawiska pojawiają się  na naszych oczach! ” Teraz  jest  czas  przebywania  w obecności  Boga dla Jego
wylania. Przyszłość nie rysuje się zbyt jasno dla świata, lecz jest to radosny czas dla wybranych! ” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydam wspaniałą Nową Książkę z dwoma kazaniami zatytułowaną „Satan’s A-1 Tool” i „Be Aware” Nie
chcesz tego przegapić! Również DVD „Digging and Planting”. - Nie ma lepszego czasu, by zasiać ziarno wiary, wspierając to
ważne przesłanie.  Wiem, że  Pan naprawdę pobłogosławi i  da  powodzenie  Swemu ludowi,  kiedy wiek się  kończy w tych
trudnych czasach. Będę wspominał Cię w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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