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Drogi Partnerze w Żniwach,
Kiedy piszę ten list, pogoda w całym kraju nadal jest sroga. Teraz przejdźmy do bardzo zaległego tematu. Kalifornia właśnie
wyszła z ogromnej suszy, ale sejsmolodzy twierdzą, że nowa jest tutaj, nazywają ją „suszą trzęsienia ziemi” ponieważ
minęły lata od poważnego trzęsienia ziemi. Eksperci wiedzą, że tak zwana susza zakończy się destrukcyjnymi rezultatami.
Kalifornia jest w trakcie 100-letniej suszy trzęsienia ziemi i jest od dawna opóźniona wobec potężnej wielkości 7,0 lub większego
trzęsienia ziemi wraz z trzema najbardziej przerażającymi uskokami w państwie, jak stwierdza nowe badanie. Nikt, kto żyje dziś
w Kalifornii nie doświadczył trzęsienia o takiej wielkości. Trzęsienie o mocy 7,9 jak drżenie w San Francisco z 1906 roku
może wytworzyć 45 razy więcej energii wstrząsu niż wstrząs Northridge, który uderzył w Los Angeles w 1994 roku. Eksperci mają
pewność co do jednej rzeczy, susza po trzęsieniu ziemi musi się w pewnym momencie skończyć. Po prostu nie wiedzą, kiedy i
gdzie. Trzęsienia ziemi nadchodzą, a proroctwo w tym liście ujawni ich znaczenie. Wzrost wstrząsów jest znakiem, że ten
rozdział się kończy i jest ostrzeżeniem dla ludzi, aby wszędzie pokutowali. (Przeczytaj Mat. 24:34) - A teraz pozwól nam na
kontynuację cytatem z biblioteki Neala Frisby.
GLOBALNE OSTRZEŻENIE - Wszystkie te trzęsienia ujawniają, że Jezus jest teraz gotowy wyjść z drzwi, aby wkrótce przyjść
po świętych! Częścią tego pisma będą dodatkowe informacje dotyczące tego tematu. „28 czerwca 1992 r. Jak podały wiadomości z
Arizony, potworne trzęsienie uderza w Kalifornię. Było ono odczuwalne w Arizonie. Powiedzieli, że łóżka się poruszały, ptaki
skrzeczały i dudniły garnki. Wiadomości z Los Angeles mówiły, że było ono najgorsze od 40 lat! Uderzyło od jeziora Big Bear i
doliny Yucca, a odczuwalne było w obszarze Los Angeles. (Pamiętaj, co powiedział 17-letni chłopiec na temat tego obszaru i co
powiedziałem przed laty, że to wpłynie na Arizonę, Zwój 190 - wizja śpiączki.) Są to tylko zapowiedzi tego, co pewnego dnia
zacznie się w tych obszarach i Los Angeles i ogromna część Kalifornii wślizgną się do morza. Ogromne katastrofalne zniszczenie i
spustoszenie ponad to, co było w Sodomie i Gomorze! Jeśli chodzi o wielkie trzęsienia, które spowowowaly panikę w Kalifornii,
Wiadomości powiedziały po tych nowych trzęsieniach ziemi, ponad tysiąc wstrząsów wtórnych miało miejsce, gdy turyści
uciekli z miasta itp.”
TRZĘSIENIA WIEKU – Większe trzęsienia ziemi w Kalifornii w tym stuleciu, ułożone w rzędzie wielkości w skali Richtera
ruchów ziemi, Oto lista: 8,3 (szacunkowo) - San Francisco, 1906; 7.8 - Tehachapi Bakersfield, 1952; 7.7 – Offshore San Luis Obispo,
1927 (brat Frisby mieszkał 30 mil stąd); 7.2 - Północne wybrzeże, 1923; 7.1 - Obszar zatoki, 1989; 7.1 - Offshore Północne
wybrzeże, 1991; 7.0 - Eureka, 1980; 6.9 - Eureka, 1992; 6.7 – Dolina Imperial, 1940; 6.6 - Kojot, 1911; 6.6 do 6,0 (cztery trzęsienia)
– Jeziora Mammoth, 1980; 6.5- Coalinga, 1983; 6.4 -Dolina Imperial, 1979; 6.4 - Anza – Góry Borrego, 1968; 6.4 - San Fernando,
1971; 6.3 - Long Beach, 1933; 6.3-Santa Barbara, 1925; 6.2 - Morgan Hill, 1984, .6.1 (dwa trzęsienia) – Zatoka Monterey, 1926; 6.1 Północne wybrzeże, 1991; 6.1 - Joshua Tree, 1992; 6.0 - Palm Springs, 1986. (Źródło: A.P.) - Podajmy dwa ostatnie trzęsienia, które
nawiedziły Kalifornię w 1992 r. - 7.4 Landers i 6.5 Jezioro Big Bear.
KONTYNUACJA - Będziemy wymieniać trzęsienia, które zaczęły się na początku tego wieku na całym świecie. Wiele
najbardziej znanych wstrząsów miało miejsce od 1906 r. W 1976 r. trzęsienie ziemi w Chinach zabiło prawie 250 000 osób, mówili
ludzie. - Trzęsienie w Gwatemali zabiło 27 tys. W 1978 r. jedno w Iranie zabiło 25 000 - niszczycielski wstrząs uderzył w Meksyk i wielkie trzęsienie ziemi, które dotknęło Alaskę. W czerwcu 1992 roku również na Alasce wybuchł wulkan. Nie możemy wymienić
wszystkich niszczycielskich wstrząsów, które miały miejsce na całym świecie. Wraz z tym widzieliśmy ciężkie warunki pogodowe,
głód i drastyczne zmiany w morzach.
Apokaliptyczne znaki na niebie ukazują nadchodzące sądy na ziemi i rychły powrót Jezusa dla Jego świętych. Hag. 2: 6
mówił: On zatrzęsie niebem i ziemią, morzem i lądem. Żyjemy w tym momencie historii. Przed nami ogromne wydarzenia,
niespodzianki i niespodziewane wydarzenia dla tego narodu! Koniec cytatu. - Astronomiczne proroctwo jest podane w
Łukaszu 21:25 i Ps. rozdziale 19. Zapisane wiele razy, nim miały miejsce trzęsienia ziemi, zaćmienia słońca i księżyca.
Nadchodzące całkowite zaćmienie Słońca: 2 lipca 2019 oraz częściowe zaćmienie księżyca: 16 lipca 2019 r. - obietnice Jezusa są
prawdziwe! On przyjdzie po prawdziwego wierzącego. To czas żniw!
W tym miesiącu oferuję książkę „Prophecy Part 2” i DVD „Prepare! Plus Healing Line.” Żyjemy w najważniejszym
czasie w historii. Ostatnie i najważniejsze znaki są naprawdę tutaj. Nigdy nie było takiego czasu, który byłby tak
ważny, w którym potrzebna jest twoja pomoc. Wiem, że Pan pobłogosławi i poprowadzi cię swoją wspaniałą
mądrością. Będę pamiętał o tobie w modlitwie.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)
“We Shall Glow”
“Changed Into Light”
“Prophecy and Technology”

Nowe DVD: “Prepare! Plus Healing Line”
Również dostępne: “Faith is the Answer”
($20.00 donacja za sztukę)
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