
Drogi Partnerze w Żniwie,

Rozpoczęliśmy Nowy Rok z nowym prezydentem, są pewne dziwne fakty w historii, które będziemy próbowali opisać.  Wybrany w 1928
roku  republikański  prezydent  nazywający  się  Herbert  Hoover  objął  urząd  na  początku  1929  roku.  Giełda  zaliczyła  upadek  24
października 1929 roku. Miał on całkowitą kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. A teraz 88 lat później w 2016 roku Donald Trump
został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych, także kontrolując Izbę i Senat. Obejmie on urząd 20 stycznia 2017 roku. Obecnie świat
znajduje się w kryzysie finansowym, gdzie USA mają dług 20 bilionów dolarów. Lecz wiele ponad to i o wiele gorsze są niesfinansowane
zobowiązania na ponad 100 bilionów dolarów, a także rynek wtórny (derywacyjny), który ma ponad 1,5 biliarda dolarów.  Jesteśmy w
jednym z najbardziej wstrząsających warunków, nie tylko wpływających na Stany Zjednoczone, ale także na cały świat. Gdy pisałem ten list, był
wielki sprzeciw wobec prezydentury Trumpa. Próbowali ukraść Donaldowi Trumpowi prezydenturę. Wydaje się, że im się to nie udało, gdyż 19
grudnia głosy wyborcze potwierdziły Trumpa jako prezydenta, spójrzmy w przyszłość, która dotknie Stany Zjednoczone i świat na wielką
skalę. 

Teraz spojrzymy na niektóre proroctwa, które Neal Frisby napisał w 1967 roku, te proroctwa nie są kwestią sprawy, lecz czasu! „Przyszły
prezydent zostanie wybrany, który pokazuje ciepło wobec religii i biednych. Większość ludzi go pokocha. Jego uczynki  dla  bardziej
poszkodowanych i  religii  poruszą  ludzi.  Jego intuicja  będzie  wyglądała  dobrze.  Przez  chwilę  będzie  w stanie  pracować z  naszymi
wrogami lepiej niż poprzednie organy wykonawcze (rządzący).”  (Nie ma takiego czasu w historii,  jak te wydarzenia, które nadchodzą.
Będziemy pisać na ten temat jeszcze później.) Także w 1967 napisał on:  TRZĘSIENIE ZIEMI O POTĘŻNEJ SILE – „Kilka większych
trzęsień  zatrzęsie  wybrzeżem Kalifornii.  To doprowadzi  do  większego,  katastrofalnego trzęsienia.  Części  Kalifornii  będą pływać w
morzu!  Śmiertelność  i  zniszczenie  mienia  niewiarygodne.”  Kontynuując...  WIELKIE  TRZĘSIENIA  ZIEMI,  EKSTREMALNA
POGODA – „Pan pokazał mi, że na Jego rozkaz zmienia się oś ziemi. Gdy na całym świecie zwiększy się liczba trzęsień ziemi, Kalifornia
doświadczy wielu poważnych wstrząsów. Następnie San Francisco oraz Los Angeles zostaną zniszczone, gdy większa część Kalifornii
zsunie się do morza. Miliony ludzi umrą, gdy Kalifornia stanie się pożywieniem dla rekinów. Uważaj! Zanim się to wydarzy, wielkie
wyspy pojawią się w morzu na naszym wybrzeżu jako znak szybkiego powrotu Chrystusa! – Także pogoda zmieni się całkowicie z
powodu obrotu osi ziemi powstaną olbrzymie huragany, powodzie, tornada. Klimat wpłynie na uprawy całego świata. We wszystkim
tym Bóg przemawia do człowieka. On wie o tym, lecz nie odwróci się od  przyjemności.”

Mam kilka  nadchodzących przyszłościowych pism, o sekretnych stowarzyszeniach, które przedostały się do wszystkich aspektów życia, jak
również polityki i religii. Mają oni główny plan, by zaprowadzić jedną światową religię i jeden światowy rząd. To sekretne stowarzyszenie
jest głęboko związane z Illuminatami, Masonami, Bilderbergerami, a także z zakonem Jezuitów. Trzymali w garści finanse świata i zasoby.
Niektórzy nazywają ich elitą. Oni kontrolują wszystkie wiadomości i świat rozrywki. W przyszłości wgłębimy się w to, co oni robią w tym
sekretnym stowarzyszeniu. Są oni najbardziej niemoralną i skorumpowaną grupą ludzi na wysokich stanowiskach. Gdy wchodzimy w 2017,
zaczynają się oni odkrywać i pokazywać jacy są naprawdę. Lecz najwidoczniej świat jest tak nieświadomy, że będą złapani na braku czujności. –
Łukasz 21:35 & 36 mówi, „Jak pułapka zejdzie na nich wszystkich, którzy zamieszkują oblicze całej ziemi. Zatem obserwuj, zawsze się
módl,  możesz być zaliczony jako ten, który  jest  wart,  by  uciec przed wszystkimi tymi rzeczami,  które się  wydarzą i  stanąć przed
obliczem Syna człowieczego.” – Inne proroctwo z biblioteki Neala Frisby stwierdza: NAJWIĘKSZE  DIABELSKIE OSZUSTWO – „Pan
mi pokazał, iż aby pojmać wielu Zielonoświątkowców, szatan obmyślił cwaną pułapkę podczas tego Odrodzenia. Podczas odrodzenia
wielu katolików i istniejacych tylko z nazwy wierzących, weszli pośród pszenicę (prawdziwi wierzący), a niektórzy otrzymali Ducha
Świętego, lecz inni nic nie otrzymali i są fałszywi. Szatan musi stać się po prostu jak prawdziwy, by oszukać nieroztropnych. Oni są
częścią i spotykają się dziś w przyjaźni pośród naszych Organizacji Zielonoświątkowych. Fałszywi są tymi, którzy pomagają nakłaniać i
przekonać wielu Zielonoświątkowych Przywódców do połączenia się ze Światowym Ruchem Protestanckim. Więcej będzie udawać, że są
wypełnieni Duchem, gdy kieruje nimi szatan, lecz szatan nie oszuka Roztropnych. Pomimo, iż dar języków jest dla znaku i jest cudowny,
Roztropni nie pójdą tylko po dar języków, lecz każde Słowo, które pochodzi z ust Boga – Amen! Szatan robi to, by przekonać ich, by
weszli w Konfederację, lecz Oblubienica nie będzie oszukana. „TAK POWIEDZIAŁ PAN!” Odrodzenie Oblubienicy Bożej będzie poza
Konfederacją. W imię Pana Jezusa Chrystusa, mówię to.” Ps. 46:10, „Trwaj i wiedz, że ja jestem Bóg.”  koniec cytatu. W przyszłych
nadchodzących listach wspomnimy o ekonomii i kryzysie ekonomicznym, napisze również o trzech możliwych drogach, którymi podąży świat.
„W godzinie,  o  której nie  myślisz!” Jedna wyjątkowa uwaga, Ap.  6:2,  jeździec na białym koniu teraz przemierza świat oszukując
wszystkich. Więcej o tym pózniej. 

Tego miesiąca wydaję książkę pod tytułem „Prophetic – Birth Pains and Signs”, a także DVD, „The Perfect Hiding Place.” Rozpoczynając
rok, mamy pewne nowe programy. Będą nowe książki, które nie zostały nigdy wydane, a także rozszerzanie posługi o język francuski. Trudno
jest wyrazić jak ważna jest ta ostatnia praca i będę potrzebował twojej pomocy, jak nigdy przedtem. Boże błogosławieństwa będą z pewnością z
tobą i będą cię prowadzić, gdy wyczekujemy Jego szybkiego powrotu! 
 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja      Nowe wydane DVD: “The Perfect Hiding Place”                              
“The Calling of Time!” (Pyramid Message)                                    Również dostępne: “A Dynamic God in Creation”                               
“Gideon”                                     ($20.00/szt. donacja)                                                   Postbus 71

“Perfection in Prayer”                                                                                           8050 AB Hattem
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