
Drogi Partnerze w Żniwach,

W tym liście informacyjnym będziemy kontynuować naszą serię Jeździec na Czarnym Koniu. Ale zanim to zrobimy,
położymy  trochę  wglądu  dla  tego  jeźdźca.  Stany  Zjednoczone  i  świat  weszły  w  najcięższą  porę  pożarów  we
współczesnej historii. Pożary nadal szaleją w Kalifornii i Oregonie – szacuje się, że w tym roku będzie to ponad 3
miliony akrów, a susza trwa w ogromnym tempie. Wszystkie jeziora znajdują się na najniższym poziomie, w tym
zapora  Hoovera.  To  ma  swój  najniższy  poziom  w  jej  historii.  Istnieje  wielka  obawa,  czy  w  zachodnich  Stanach
Zjednoczonych będzie wystarczająca ilość wody pitnej – także do uprawy roślin, tworząc niedobory żywności. Już w
niektórych krajach występują poważne niedobory żywności.  Jak dobrze wiesz,  kiedy idziesz do sklepu,  inflacja
rośnie w znacznie szybszym tempie niż to,  co mówi rząd.  Kiedy pisałem ten list,  na całym świecie ma miejsce
katastrofalna pogoda. Powodzie, jakich nigdy wcześniej nie widziano, z wieloma ofiarami śmiertelnymi i zniszczeniami
liczonymi w miliardach dolarów. Susze w Iraku, Syrii i na Bliskim Wschodzie – rzeki Eufrat i Tygrys osiągają rekordowo
niskie poziomy. Irak ma niedobory wody i tak wielu ludzi zostało przesiedlonych podczas wojny i trudno jest znaleźć
przyzwoitą  wodę.  –  Wspomniane  dwie  rzeki  zbliżają  się  do  miejsca,  w  którym  wytwarzana  przez  nie  energia
hydroelektryczna wkrótce  się  skończy.  Teraz widać podstawy dla czarnego jeźdźca prowadzącego do depresji
inflacyjnej.

Teraz, aby kontynuować Jeźdźca na Czarnym Koniu, zaczniemy od nieco więcej wglądu o Jeźdźcu na  Białym Koniu,
który prowadzi do Jeźdźca na Czerwonym Koniu, który kontynuuje do Jeźdźca na Czarnym Koniu. – Ap. 6:1-8, więc nie
będzie wątpliwości. Teraz kilka zdań z biblioteki Neala Frisby: 

1. BIAŁY KOŃ ujawnia, jak szatan oszukiwał ludzi w każdym wieku, używając religii jako frontu (podszywając się pod
prawdę), aby wziąć rzeczy w swoje ręce, a następnie zmienić się jak Judasz i zainaugurować dziki rząd terroru! Po tym,
jak  zwycięży  przez  swojego  Białego  Konia  (fałszywa  doktryna),  dosiada  Czerwonego  Konia  i  morduje  wszystkich,
którzy się nie zgadzają! 

2.  CZERWONY KOŃ pokazuje,  jak szatan zabierał  ziemi pokój  w każdym wieku poprzez  wojny,  a  także  głównie
męczeństwo wielu chrześcijan w ciemnych wiekach! 

3. CZARNY KOŃ nie tylko objawia głód jedzenia na przestrzeni wieków i ponownie na końcu, lecz pokazuje głód
Słowa Bożego na przestrzeni wieków i jak szatan otrzymał bogactwo za modlitwę przez fałszywy Kościół! To powtórzy
się ponownie pod koniec w czasie antychrysta dla jedzenia i religii. (znak) Blady Koń pokazuje, że wszystko ostatecznie
kulminuje się (jednoczy wszystkie trzy duchy koni) razem w Bladym Koniu (Ap.6:8). Koniec cytatu. 

Brat  Frisby  napisał  kiedyś  w  proroctwie,  że  „zewnętrzne  źródła  zniszczą  ten  kraj”.  Za  tym  stoją  elity,  bogaci  i
indywidualiści, którzy sfinansują te wszystkie kłopoty. Jedna z elitarnych osób powiedziała: „Stany Zjednoczone muszą odejść,
są przyczyna problemów świata” i sfinansowała ponad 200 grup w USA w tym politycy, profesorowie i grupy, które nie wierzą
w  pierwotną   podstawę  Stanów  Zjednoczonych.  Wszystkie  zamieszki  w  zeszłym  roku  były  finansowane  ze  źródeł
zewnętrznych,  aby  zniszczyć  nasz  kraj.  W  ramach  wszystkich  podjętych  decyzji  politycznych  zrobili  więcej,  aby
zniszczyć  fundamenty USA,  niż  wszyscy poprzednicy przed nimi.  To tutaj  elity  i  ich skorumpowane  finansowanie
doprowadziły w tym czasie do katastrofalnych warunków dla naszego kraju . – Są ludzie, którzy nie pracują, zamknięte
firmy, a teraz populacje bezdomnych eskalują w rekordowym tempie, zwłaszcza w Kalifornii. –  W kolejnej serii będziemy
kontynuować więcej o Jeźdźcu Czarnego Konia, który prowadzi do Wielkiego Ucisku. 

Wydaję wspaniałą Nową Książkę zatytułowaną „The Seed of Faith” z dodatkowymi kazaniami, których nie będziecie chcieli
przegapić. Również płyta DVD „Stress Factor”. – To jest godzina, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy. Wiek szybko się
kończy, a ty masz w tym duży udział. Będę się modlić za Ciebie i Twoich bliskich.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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