
Drogi Partnerze w Żniwach,
Dzieje  się  tak  wiele  proroctw,  że  nie  mamy  zbyt  wiele  miejsca,  aby  je  wszystkie  wymienić.  Ten  miesiąc  maj  był

wybuchowym  miesiącem.  Pisząc  ten  list,  zbliżamy  się  do  wielkiego  super  zaćmienia  księżyca. Jest  zwany  rzadkim
krwawym księżycem. – Znak zarazy – choroby i  epidemia zmiecie ziemię wraz z nowymi przemocami.  Ziemia zostanie
pokryta własną krwią w epickich proporcjach. Zobaczmy, co przyniósł miesiąc maj: Izrael walczył o swoje życie, obecnie w
zawieszeniu  broni  –  jak  długo  to  będzie  trwało?  –  Porozmawiajmy  teraz  o  pogodzie.  Nastąpiło  oblężenie  tornad,
niszczycielskie powodzie wraz z aktywnością wulkaniczną, a także utrzymujące się pożary na naszym Zachodzie . –
Wspomnieliśmy o naszej granicy międzynarodowej w poprzednim liście, ale wydaje się, że nie mamy granicy, lecz otwarte
granice i na około granicy pojawiło się już ponad 2 miliony ludzi z krajów całego świata. Wydaje się być brak uprawnień do
podejmowania działań przeciwko temu. Tu są narkotyki, brutalni przestępcy i członkowie gangów. Koszt dla amerykańskich
podatników będzie w bilionach dolarów. Co prowadzi nas do innego tematu, stopa inflacji kraj wymknął się spod kontroli.
Czy zmierzamy do hiperinflacji? – Do tej pory ponad 30 bilionów dolarów za pandemie covid -19. Koszt żywności jest o
ponad 18-20% wyższy niż rok temu, a koszt energii i towarów rosną w tym samym tempie. To się nie skończy dobrze. –
Zobaczmy, co brat Neal Frisby ma do powiedzenia.

„Ziemia  żyje  w świecie  marzeń  złożonym z  fantazji  zamiast  z  rzeczywistości!  W świecie,  w  którym wszystko  może
wydarzyć się w każdej chwili i będzie to w nadchodzącym czasie. Populacja będzie się kołysać w jedną stronę, potem w
drugą, tam i z powrotem, zaburzeni. Niespodziewane wydarzenia na pewno będą miały miejsce i będą maszerować
zgodnie z melodią światowego systemu! – I przyjdzie to jak sidło; nagle w godzinie, o której się nie spodziewasz. Zmiany
przyjdą z dnia na dzień w kluczowych momentach, gdy wiek się zamyka. Światowi przywódcy będą powstawać i padać pod
presją, aż do przybycia złej i złowrogiej postaci! – Narody będą kontrolowane przez - elektronikę robota i nowe wynalazki, jak
przewidziano.  „Wygląda  na  to,  że  nie  ma  wstydu”.  Nasze  ulice  są  pełne  bezwstydnych  mężczyzn  i  kobiet,  w tym jak
wyglądają i działają. Staną się odważniejsi, bardziej sadystyczni i dzicy. Sceny, które widzimy dziś na ulicach, gdybyśmy to
widzieli 50 lat temu myślelibyśmy, że jesteśmy na innej planecie. – Czas płynie! „Jezus przyjdzie wkrótce!" – W większości
naszych dużych miast jest więcej prostytutek na rogach niż kościołów. Powietrze będzie przepełnione zmysłowością w dzień i
w  noc!  –  Odstępstwo  będzie  rosło,  aż  kielich  nieprawości  będzie  pełny.  Niemoralne  warunki  będą  trwać  tak,  jak
przewidzieliśmy lata temu, rzeczy ukryte są teraz otwarte dla ludzi do zobaczenia w czasopismach, telewizji i filmach!”

„Jesteśmy w obliczu punktu zwrotnego w ludzkich sprawach, tak ogromnego, że ludzie go nie dostrzegają! Obejmuje
to  wiele  wydarzeń,  które  wkrótce  będą  miały  miejsce.  Czas  odsłoni  nam  cień  rzeczy,  które  nadejdą!  Światowi
przywódcy  wprowadzą  ogromne  zmiany,  gdy  społeczeństwo  wejdzie  w  punkt  zwrotny.  Krzywa  czasu,  którą
przewidziałem!” „Widzieliśmy  już  wielkie  i  bezprecedensowe  zmiany,  lecz  wydarzenia  bardzo  wstrząsną  fundamenty
społeczeństwa!  W  rzeczywistości  dogłębnie  zmieniają  naturę  przetrwania  człowieka.  Przewiduję  rozwój  sytuacji  w
przyszłości,  która całkowicie  odwróci  wszystko, co jest  na jej  drodze,  w nowym kierunku .  Wizja  nowego porządku
światowego jest obecnie promowana w tajemnicy przez wybraną grupę. To wraz z innymi wydarzeniami będzie scalać się w
apokaliptyczne wydarzenie”. (Koniec cytatu)

Spełnia się proroctwo dotyczące kryzysów w naszych miastach! Problem z narkotykami przytłaczał ludzi wraz z innymi
problemami, które trapią dzisiejsze miasta! Wszystkie te rzeczy będą się pogarszać. Zatłoczone warunki, kultura Sodomy,
morderstwa, hałas, zanieczyszczenia, zamieszki i fale przestępczości. – „Jedyne bezpieczne miejsce jest w ramionach Pana
Jezusa, bo wtedy jesteś zadowolony! Bez względu na to, co się pojawi, jesteś w stanie stawić temu czoła, bo On to zrobi
nigdy nie zawiedzie, ani nie porzuci Swego ludu!”

W tym miesiącu wydaję wspaniałą nową książkę zatytułowaną „Unnecessary Worry”, a także DVD „The Elijah Message” –
To jest godzina, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy. Wiek szybko się kończy. Będę się modlić za ciebie, by Pan nieustannie cię
błogosławił, prowadził i chronił.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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