
Drogi Partnerze w Żniwach,

Co  za  rok!  Styczniowe  zamieszki  w  stolicy  Stanów  Zjednoczonych  -  od  czasów  Abraham  Lincoln  znajdował  się  w
Waszyngtonie w liczbie 25 000 żołnierzy. Z powodu zamieszek wciąż pozostaje kilka tysięcy żołnierzy z ogromnymi płotami i
murami wokół budynku Capital. Stolica nigdy nie została zamknięta, tak jak jest w tej chwili. - Śnieg i mróz są najgorsze od
150 lat; 50 poniżej zera w wielu miejscach. W stanie Teksas panował tak silny chłód, że sieć elektroenergetyczna nie
nadążała za zapotrzebowaniem, pozostawiając miliony bez zasilania. Również ciężka pogoda w wielu innych stanach, a
także niektóre tornada. - Mamy również pandemię Covid-19, która w USA spowodowała obecnie ponad 500 000 zgonów.
Koszt jej zakończenia na całym świecie wyniesie biliony dolarów. - Nadchodząca inflacja będzie oszałamiająca. Niedobory
już się pojawiają. Ceny wszystkich towarów rosną, zwłaszcza koszty energii. Niedobory tarcicy, materiałów budowlanych,
miedzi, stali są przez cały czas wysokie. - Zobaczmy co brat Neal Frisby ma do powiedzenia w następnym przesłaniu.

Światowy niedobór żywności - globalny popyt oraz problemy z wodą i glebą - zaostrzone przez coraz bardziej suchą
pogodę w USA i Chinach prowadzą do znacznych niedoborów żywności, które wpadają w globalny kryzys. Rosnące ceny
żywności powodują masowy głód w krajach o niskim dochodzie na mieszkańca. Znaczna niestabilność pojawia się w
biednych  obszarach  rozwiniętego  świata,  gdy  dostępność  niedrogiej  żywności  gwałtownie  spada.  -  Połączenie
rosnącego wzrostu populacji, ubóstwa, śmiertelnych epidemii, głodu, degradacji środowiska i niestabilności
politycznej oraz migracji na dużą skalę do krajów rozwiniętych byłoby prawdopodobne, powodując niepokój i
oburzenie  w  tych  miejscach.  Choroby  mogą  się  szerzyć,  zmuszając  imigrantów  do  ścisłej  kwarantanny.
Potencjalne źródła tej niestabilności już istnieją w różnych kombinacjach na całym kontynencie ”.

„Niewątpliwą przepowiednią jest nieprzewidywalna pogoda ostatnich kilku lat, która przyniosła najzimniejsze zimy i
najsurowsze lata od dziesięcioleci! - Poważne susze w niektórych częściach świata, powodzie, głód i plagi w innych
częściach świata! - Tornada, huragany i ogromne trzęsienia ziemi są coraz głośniejsze, a także niszczące! ” -
„Wydaje  się,  że  ogień  pożera  również  części  ziemi,  gdy  na  całym  świecie  wybuchają  wulkany.  Szelfy
kontynentalne stopniowo się przesuwają, przynosząc mniejsze i większe wstrząsy, aż w końcu miasta narodów upadną!
(Ap. 16:19) - I wszystko stopniowo się wypełnia, a wszędzie wokół nas są niebiańskie znaki wskazujące na Jego powrót!
”

„Przyjście Jezusa będzie bardzo nagłe i nieoczekiwane, jak powiedział: „w godzinie, o której nie myślisz”. - To byłoby
jak  złodziej  w  nocy!  ”  (I  Tes.  5:2)  -  „Jak  błyskawica;  za  chwilę;  w  mgnieniu  oka!  ”  (I  Kor.  15:52) Proroctwo
zapowiada, że będzie to okres cyklów koniunktury! - Innymi słowy czas recesji, depresji, dobrobytu itp. - Gdy bogacze
gromadzili swoje skarby w jednym systemie światowym. . . . I miało to nastąpić w późniejszych czasach! ” (Jakuba 5:3) -
Wersety 7-8 mówią „W czasie powrotu Jezusa! A potem, oczywiście, światowy lider przyniesie na krótki okres passę
niesamowitego dobrobytu! (Dan.  8:25) -  Oprócz tych wydarzeń znajdziesz wiele innych wydarzeń z przyszłości na
naszych prorockich Zwojach! ”

W tym miesiącu wydam książkę „Prophetic Events Loom” i DVD „Science and Prophecy”. - Nie ma lepszego czasu
na dokończenie dzieła ewangelii. To, co teraz robimy dla Jezusa, będzie trwało wiecznie, a ogromne błogosławieństwo
pójdzie za tymi, którzy pomagają w tej ważnej pracy ewangelicznej. Niech Bóg prowadzi cię w Jego cudownej mądrości i
niech błogosławi każdego z was. Będę wspominać cię w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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