
Drogi Partnerze w Żniwach,
W jakim czasie żyjemy. Nadeszła godzina, w której zamieszanie i kłopoty czają się na każdym rogu. Napisałem w poprzednich

listach  o  braku wody.  Jest  teraz  bardziej  oczywiste,  że  pomiary  w  naszym  największym  jeziorze  Meade  są  na  najniższym
poziomie od czasu wybudowania tamy. Lecz z drugiej strony również mają miejsce ekstremalne powodzie w wielu krajach na
całym świecie. W wielu  krajach na całym świecie wciąż płonie wiele pożarów.  Energia jest na bardzo krytycznym etapie,
który wskazuje sposób, w jaki przyszłość poradzi sobie z inflacją, niedoborami i żywnością po ekstremalnie wysokich
cenach. Nadchodząca zima będzie jedną, z którą trzeba będzie się zmierzyć na całym świecie. Jest tyle wydarzeń, które zbliżają
nas coraz bardziej do czasu przyjścia Pana Jezusa! Znaki są wszędzie wokół nas. – Przeczytajmy cytat z biblioteki brata Neala
Frisby:

„W przyszłości kilka głównych rzeczy do zobaczenia, które staną przed światem i tym narodem, to niedobory, kryzys pracy i
dług krajowy. Będziemy mieli recesję i inflację pomieszaną z dobrobytem, dopóki z kryzysu antychryst nie przywróci dobrobytu
na ograniczony czas!” – „Bez wątpienia nadchodząca burza gospodarcza przesunie lub podzieli na nowo bogactwo w ręce
systemu  Babilonu  na  poziomie  super  kościoła  i  państwa!”  –  „Rząd  mógłby  wykorzystać  nadchodzący  kryzys  jako
wymówkę,  by  w  końcu  wprowadzić  ścisłą  kontrolę  płac  i  cen  pod  system  bestii!”  (Ap  13:15-18)  –  „Również  w
przyszłości będą ekstremalne i wszelkiego rodzaju niedobory na świecie” (głód) wkraczając w Ucisk i pogorszy się;
nawet wtedy dobrobyt nie będzie miał wiele znaczenia przy poważnych niedoborach! A zapasy jakie zostaną, system
bestii będzie je kontrolował za pomocą systemu liczbowego!

Znany ekonomista powiedział, że ogromny wstrząs ekonomiczny wkrótce zniszczy całą strukturę finansową świata i wpłynie
to na Stany Zjednoczone! Efektem końcowym będzie recesja, depresja inflacyjna, wielkość jakiej nigdy nie doświadczyliśmy.
Miliony ludzi będą bez pracy, miliony będą głodne. Zamieszki, zabójstwa i grabieże ogarną narody!  – „To z pewnością może
mieć miejsce w pobliżu lub nadchodzącym Wielkim Ucisku, dopóki dobrobyt (nowy system) zostaje przywrócony z
chaosu!” – „Również później i wchodząc w Wielki Ucisk choroby znajdą drogę do żyć wielu milionów! Miasta będą jak dżungle
zaatakowane przez na wpół zagłodzonych ludzi,  żerujących na słabych, starszych i  bezbronnych! Będzie nawiedzający głód
młodych i niewinnych patrzących w ciemność zapadniętych oczu błagając i prosząc o kąsek jedzenia, którego tam nie ma, by
dać!” „Ziemia jest „naznaczona” i pod koniec Ucisku żywność będzie ograniczona, co będzie promować wojnę Armagedon!” „W
czasie Ucisku z jednej strony masz dobrobyt a z drugiej strony głód!” – „W nadchodzących dniach zaczniemy w niewielkim
stopniu dostrzegać, to co wydarzy się w większym stopniu później!”

„Aczkolwiek  oblubienica  przechodzi  przez  kilka  ciemnych  prób  i  godzin,  nie  przechodzi  przez  ostatnią  część
Wielkiego Ucisku!”  – Zanim przejdziemy dalej, możemy dodać, że pieniądze bez „podstawy materialnej” w końcu staną się
bezwartościowe, chyba że wkrótce zostanie to poprawione, więc daj teraz to, co masz na ewangelię, a resztę wykorzystaj na
swoje  potrzeby.  Jeśli  inflacja  nie  zostanie  skorygowana,  jej  wartość  ulegnie  deprecjacji.  „Dodajmy jeszcze,  to oznacza,  że
później super kościół (system babiloński) będzie miał kontrolę nad wszystkimi bankami finansowymi na poziomie
kościelnym i państwowym”. (Ap. 13:10-18) – „Prezydent James Garfield powiedział, że ten, kto kontroluje pieniądze narodu,
kontroluje naród”. – „Również finansista Amschel Rothschild powiedział kiedyś, daj mi kontrolę nad światową ekonomią i nie
obchodzi  mnie,  kto  pisze  prawa”.  W  ciągu  kilku  następnych  lat  będziemy  na  krawędzi  ogólnokrajowych  wstrząsów,
prawdopodobnie nie widzieliśmy jeszcze niczego w porównaniu z nadchodzącymi światowymi warunkami gospodarczymi!” Bez
wątpienia ogromny komputer elektroniczny z „postacią bożka” będący na szczycie z imieniem i liczbą jego zwolenników w nim!
Ci, którzy nie przyjmą liczby, ani znaku z tego „elektronicznego (ognistego) światła”, będą zabici!" (Ap. 13:15-18) – „Również
każdy dom lub osoba może być zmuszona do wzięcia mniejszych obrazów komputerowych bożków, aby być pod kontrolą w
robieniu zakupów i sprzedaży!” „Daniel widział dziwnego boga z nim, najwyraźniej‚ podobizna bożka’ uformowany jako
komputer, „bóg nauki!” (Dan. 11:38-39) Koniec cytatu. 

W  tym  miesiącu  wypuszczam  Nową  Księgę  zatytułowaną  „Księga  Listów  Miesięcznych  –  tom  6”,  a  także  DVD  „Prophetic
Numbers."  –  Serdecznie  dziękuję  za  całe  wsparcie.  Wiem,  że  Jezus  wspomoże,  pobłogosławi  i  poprowadzi  cię  w  Jego  cudownej
mądrości. (Uwaga: Niebiańskie znaki: 25 października częściowe zaćmienie Słońca, a 8 listopada 2022 będzie całkowite zaćmienie
księżyca.) Będę codziennie się za ciebie modlić.
                                        Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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