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Drogi Partnerze w żniwie,     Gdy zbierałem się, by napisać ten list, wiele ważnych wydarzeń miało miejsce na świecie dotyczących pogody. Nagle bez ostrzeżenia wystąpiło  wiele powodzi. W Stanach mamy- Arkansas, Oklahoma, Tenessee, jak również  liczne tornada, a sezon dopiero się rozpoczyna! Również Brazylia, Francja  i  inne  państwa  były  doświadczone  przez  niespotykaną  pogodę.  Jeśli  tego  jest   mało,  mamy  na  dodatek  ogromną  katastrofę 
rozwijającą się w Zatoce Meksykańskiej ,która trwa od 60 dni. Końcowo może to zdewastować rafinerię, która dokonała odwiertu. 
Jeżeli to nastąpi, takie wydarzenie z  brytyjskim Petroleum Co. może zdewastować wiele przedsiębiorstw i mieć poważniejsze skutki 
niż kryzys bankowy braci Lehman. Taki domino efekt może być odczuwalny na całym świecie. Odnośnie tego wydarzenia, by spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy, upadek wtórnego rynku, który teraz wynosi  1.2 kwadryliona dolarów, wszystko przedstawia zadłużenie! Światowa produkcja  jest  szacowana na około  50 do 60 trylionów dolarów rocznie.  Zatem można  spostrzec,  jak zachwiany jest  ten rynkowy dług.  -  Kluczowe  ważne  spotkanie  będzie  miało  miejsce  o  dokładnej  godzinie  zaćmienia  w  lipcu  oraz  wielkiego  kwadratu  wraz  z  przejściem do następnego siedmioletniego cyklu. Spotkanie dotyczy sytuacji ekonomicznej wszystkich państw, które znajdują się w kryzysie spowodowanym zadłużeniem. Można teraz zauważyć, jak antychryst będzie mógł przyjść podczas tej ciężkiej sytuacji, która będzie rozwijała się na wszystkich  światowych rynkach pieniężnych. To zbliży nas tylko do złotego posągu takiego, jakiego wzniósł Nabuchodonozor (Dn. 2:31,32 - 3:1,6),  
norma, którą wszystkie nacje będą musiały przestrzegać w oznakowaniu  bestii (Ap. 13:16,17). – Boży sąd zaczyna mieć swoją pełnię. Niemoralności i grzechy są tak wielkie, że Bóg nie ma innej możliwości działania. To skłania mnie do słów Brata Frisby, które zapewne wiele  wyjaśnią. Oto cytat Brata Frisby.     „Jezus obiecał wiele zarówno Żydom, jak i poganom  w Starym i w Nowym Testamencie. Po kolei, stopniowo poprzez karty historii zostały te  obietnice  wypełnione.  Teraz  w  naszym  pokoleniu  występują  one  bardzo  powszechnie.  W  rzeczywistości,  wszystkie  proroctwa  dotyczące  wybranych  wypełniły się,  poza szybkim zebraniem i  ich odejściem.  Następną rzeczą,  która nas teraz  czeka jest  akt  przymierza Żydów z  fałszywym mesjaszem- wtedy wszystkie Pisma o Wielkim Ucisku wypełnią  się!  -  Wchodzimy definitywnie w ‘nową erę’  rewolucyjnych 
zmian. Rzeczy, które nigdy wcześniej nie były widziane w  naszym  pokoleniu, jest to jednak wypełnienie proroctwa. Na świecie ma miejsce nowe przywództwo. A poprzez kryzys i przewroty nowe prawa dotyczące gospodarki z pewnością się pojawią!”.     „Izrael przebył długą drogę od czasu odzyskania miast z rąk arabskich przy  pojawieniu się pierwszego samolotu w 1917 roku” (Iza. 31:5). Dzięki  wydarzeniom zaplanowanym przez Boga stopniowo  i  w cyklach,  Żydzi  powrócili  i  stali  się państwem ponownie po drugiej Wojnie  Światowej-  Wtedy  Bóg  zapowiedział  porę, Jego  przyjścia   kiedy  „Drzewo  Figowe”  rozwinie  się  w  naszym  pokoleniu,  to  dotyczy  również Armagedonu!- pozostało tylko parę lat naszemu pokoleniu, gdy się na nie patrzy! - Moim zdaniem Pismo Starego i Nowego Testamentu wkrótce  się wypełni.  Ap. 11:1-2 – 2 Tes 2:4 – „Ludzie finansów pracują teraz  nad tym w swoim tajnym zgromadzeniu!- Izrael (zegar kontrolny Boga nad  poganami) zgodzi się na to, ponieważ wyda mu się to bardzo atrakcyjne,ale będzie to zupełnym  oszustwem!”     „Stany Zjednoczone również zostaną oszukane;  można zobaczyć wielką ułudę panującą nad tym krajem.  Religia  Babilonu wschodzi  i  kontroluje wszystkie obszary życia!- Fałszywe zjawiska i znaki mnożą się w związku ze wszystkimi rodzajami czarów, takimi jak magia 
kina oraz fantastyka zastępująca rzeczywistość. – To proroczy znak przyjścia Jezusa!- Nawet w niektórej młodzieżowej muzyce słychać śpiew o bestii i numerze 666, wabiąc ludzi do nich. Mówią także, że chcą iść do piekła, na przekór słowu Bożemu!-  The Pied Piper`s prowadzi młodzież  do bram piekła! Pisma sprzed ponad 35 lat przewidziały te wydarzenia. Jak dokładny jest Duch Święty. Módlcie się za naszą młodzież, stawiają  oni czoła tysiącom różnych pokus i pułapek każdego dnia!”- „W innym wymiarze, czary i czarnoksięstwo polegają na tych samych rzeczach, 
z tym, że zwierzęta i dzieci czasem padają ich ofiarą! Możemy tak wyliczać i wyliczać, to jednak pokazuje  wypełnienie się proroctwa, które wiele lat temu przepowiedziało Pismo, i  to  wypełnia się w naszych czasach!”     Kielich niesprawiedliwości  przelewa się. Człowiek jest u schyłku swojego  istnienia! Bóg poprzez wstrząsy próbuje dotrzeć do świadomości  ludzi zanim będzie za późno!- Powyższe słowa mogą wydać się śmiałe, jednakże pewne fakty nie mogą zostać przeoczone!- Niektóre z nich  są  niecenzuralne, ale powiemy to , jak 8 i 10- letnie dziewczynki sprzedają swoje ciała na ulicy, to najwyższy czas, by kościół modlił się bez przerwy  za młodych ludzi!- Nie jesteśmy pokonani, niektórzy zostaną ocaleni!- Pan powiedział  „Powrócę!”- złoży nam krótką wizytę!- Chwalcie Go!”
     Wszystkie powyższe przyjemności i grzechy, o których napisaliśmy wejdą do Wielkiego Babilonu, Ap. 17 i Ap. 18: 13- lecz w jednej 
godzinie sąd na nie przyjdzie (w. 10).  Ogień,  gazy,  popromienne wiatry zmiotą ich,  tak,  że  ci  pozostali  będą w zdumieniu!”-  „  Nie chcę  wydawać się wysłannikiem złych wieści , lecz jeśli nie powiem prawdy o wszystkich tych rzeczach, będę miał ich krew na swych rękach, gdy  stanę przed żywym Bogiem!- Dlatego też, będziemy odpowiedzialni za to, jeżeli nie będziemy ostrzegać!” Koniec cytatu.Mam dwa specjalne pisma, które przybliżą nas do czasów, w których żyjemy: „Opatrznościowy czas- zbliżające się proroctwo- (Ezechiel 38)” oraz „Wizje Daniela”. Dostępne będzie również DVD „Miłość Boża i Sąd”. To odpowiedni czas, by być częścią tego wielkiego świadectwa! Gdy pomagacie tej usłudze w publikacji tych ważnych wiadomości, wasze modlitwy i wsparcie będą wam policzone w niebie!Twój  brat w ChrystusieGerald  Frisby
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