
Drogi Partnerze w Żniwie, 

Wkroczyliśmy w strefę zmierzchu. Kres czasu zbliża się na  tej ziemi, gdzie kielich nieprawości jest pełen. W zeszłym
miesiącu  pisaliśmy o  nadchodzącym wielkim trzęsieniu  ziemi  w Kalifornii.  Dlaczego  Bóg wydaje  taki  wielki  osąd na
Kalifornię i ten naród? Boży sąd nadchodzi szybko i w niedługim czasie.  I zanim ten list się skończy, wymienię kilka
powodów.  Ostatnie  nowe  prawo  w  Kalifornii  nie  może  być  pominięte  –  Raport  wiadomości: Demokraci  z  Kalifornii
legalizują dziecięcą prostytucję. Prostytucja nieletnich będzie legalna w Kalifornii. Tak . . . i przeszła dzięki progresywnym
Demokratom, którzy kontrolują stan Kalifornii . . . i jak inni handlarze ludzkiej niedoli odpowiedzą na te nowe prawo, nie
trudno jest się  domyslić. Podpisane w prawie przez Demokratę Gubernatora Jerrego Browna. Osiągnęliśmy obecnie głębię
Sodomy i więcej niż to! Tutaj jest jeden aspekt tajnych społeczeństw, Iluminaci. Odpowiadają za muzykę i świat rozrywki. Ich
zaangażowanie zmieniło radykalnie tych artystów moralnie i mentalnie,  gdzie przedstawiają w pełni seksualne pokazy na
scenie przed dużą publicznością, a ich imprezowanie nie mieści się w wyobraźni, prowadząc naszą młodzież do zabłądzenia. –
Gdy pisałem ten list Donald Trump został zainaugurowany jako 45ty Prezydent. Dokładnie w tym czasie, wystąpiły
zamieszki  i  destrukcja  na  ulicach.  Następnego  dnia  nastały  wielkie  „pokojowe”  demonstracje.  Ponad  milion  kobiet
maszerowało  w  naszym narodzie,  niektóre  nosiły  bardzo  wulgarne  znaki,  używając  nieodpowiedniego  języka.  Redaktor
wiadomości telewizyjnych powiedział, że nie byli w stanie zapobiec cześci emisji  i dodał, że on z pewnością nie zabrałby
swoich córek na taki wiec!

ZWYKŁA PRAWDA W PROROCTWIE – (cytat z biblioteki Neala Frisby.) Wiek, w którym żyjemy wkroczył w nową
fazę fantazji,  wyobraźni wymieszanej od rzeczywistości po science fiction, czarnoksięstwo, magię, przywidzenia; wymień
więcej, człowiek to czyni! Mieszanie  się wielu nowych sposobów by wyrazić i używać niemoralności. To, co kiedyś zwykło
być science fiction stało się teraz faktem i  fantazją! „A niewiarygodny jeszcze nadejdzie spychając wiek poza to, co było
widziane w przeciągu 6000 lat! Niemalże wszystko, co nauka i wynalazki mogą sobie wyobrazić, on  może praktycznie
wykonać!” Lecz Pan nałoży ograniczenia i osiągnie szczyt. Rodz. 11:6, „Pan rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają
jedną mowę,  i  to  jest  przyczyną,  że  zaczęli  to  czynić.  A zatem w przyszłości  nic  nie  będzie  dla  nich  niemożliwe,
cokolwiek  zamierzą  uczynić.” –  Dziś  mamy  oprogramowanie  komputerowe  nazwane  „Babilon”!  To  pozwala  na
tłumaczenie z jednego języka na drugi za wciśnięciem przycisku „jednocząc wszystkich ludzi w jeden globalny system
dzięki nowoczesnej technologii.”

PUŁAPKA LUDZKIEJ WIEDZY  spowoduje największe niegodziwości i rozpustę, jakie były widziane! W nadchodzącej
przyszłości technologia i nowe wynalazki będą produkować najbardziej rewolucyjną zmianę jaka była widziana, dotyczącą
wieku  elektroniki!  „Komputery  i  elektronika  przejmą  praktycznie  kontrolę  wszystkiego,  wliczając  ludzkość!” W końcu
statecznie,  kapitalizm  społeczny  będzie  ostateczną  światową  dyktaturą!  Światowy  dyktator  użyje  wszystkiego  dla
swojej osobistej korzyści! Podczas, gdy krótki tydzień pracy poprowadzi ku większym przyjemnościom, w czasie, gdy ludzie
zapadną w sen! Gdy się obudzą, wybranych już nie będzie i nastało przejęcie kontroli nad światem! Światowe proroctwo –
„Zobaczymy społeczną przemoc, mam na myśli przemoc! Świat znajduje się w gotowości do społecznej rewolucji, która
nigdy wcześniej nie była widziana!” Neal Frisby napisał w 2002: „Ze wszystkich problemów Izraela i jego bólów serca
pojawi  się  międzynarodowe prawo świadczące  przeciwko nim.  To powie  Wybranym, że  ich  czas  jest  rzeczywiście
krótki!” –  Uwaga:  23  grudnia  2016  roku  Narody  Zjednoczone  zagłosowały  za  międzynarodowym  prawem  przeciwko
Izraelowi.

Niebiosa – Dwa zaćmienia będą miały miejsce półcieniowe zaćmienie księżyca 11 lutego, a także pierścieniowe zaćmienie
słońca 26 lutego. – Dwa dziwne wydarzenia, które zaczęły się w 2016 roku i kończą w roku 2017: Jupiter i Uran są w
całkowitej opozycji do siebie na niebie zaczynając 8 listopada 2016 i kończąc 15 kwietnia 2017, kiedy Słońce łączy się z
Uranem. I ponownie od 27 sierpnia 2017 są one w opozycji do siebie i kończy się to, gdy Słońce łączy się z Jupiterem 25
października  2017.  W rzeczywistości  nadzwyczajne  wydarzenie! Łukasz  21:25,  „I  będą  znaki  na  słońcu,  księżycu  i
gwiazdach; a na ziemi trwoga narodów.” Rodz. 1:14 mówi, „i niechaj będą dla znaków, dla pór roku i dla dni i lat.”
Przeczytaj także Ps. 19:1-2. Koniec cytatu. 

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „Preparation”, a także DVD, „Rest and Restoration.” Pracuję nad sposobem,
by dostarczyć więcej książek naszym zagranicznym partnerom. Jest wielkie błogosławieństwo dla tych, którzy pamiętają o
naszej misyjnej pracy. Niech Boża mądrość i miłość będą z tobą w nadchodzących dniach. 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “Rest and Restoration”
“Perfected in Unity”                                            Również dostępne: “The Perfect Hiding Place”
“Faith Presence”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
“Lessons of Solomon”                                                                    Postbus 71
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