
Drogi Partnerze w Żniwie, 
Najbardziej spektakularne zaćmienie słońca w amerykańskiej historii będzie miało miejsce 21 sierpnia 2017 roku i będzie

widoczne od wybrzeża do wybrzeża według NASA. Będzie to pierwsze całkowite zaćmienie widziane tylko w USA od czasu
powstania kraju 1776 roku. Poczynając od listu z maja 2014, mówiliśmy o pierwszym ważnym wydarzeniu, które zapoczątkowało
17 letni cykl. Listopad 2008 nowy i odmienny prezydent został wybrany. Wielkie zmiany już nadeszły do USA i do wszystkich
narodów.  Podczas tego cyklu powinniśmy zobaczyć wypełnienie się jednego światowego systemu rządowego.  Następnie był
nowy 7 letni cykl, 11 marca 2011 przynoszący znaczne trzęsienie ziemi w Japonii. To prowadzi nas do 3 lutego 2012, nowy 14 letni
cykl zaczyna się. Następnie rozpocznie się wydarzeniem – Nowy i odmienny papież został ukoronowany 13 marca 2013 roku,
nazwany Papieżem Franciszkiem, w wieku 76 lat. – Od 15 kwietnia 2014 roku pierwszy z 4 krwawych księżyców, jak również
najbardziej  wspaniały wielki  kwadrat  pojawił  się  w niebiosach  23 kwietnia 2014 roku.  Te zdarzenia  miały miejsce tuż przed
historycznym wydarzeniem.  24 maja 2014 roku Papież Franciszek zaplanował wielką inicjatywę pokojową z Izraelem. To
dotyczyło spotkania z przywódcami palestyńskimi, jak również Żydami, Katolikami, Ortodoksami i przywódcami muzułmańskimi.
I od tamtej pory spotkał się z wieloma światowymi liderami. –  Papież Franciszek zaplanował wizytę w USA 19-27 września
2015. Po raz pierwszy w historii USA, papież podjął wspólną sesję Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie DC, 25
września, pierwszy pontyfikat,  który to uczynił w historii  kongresu.  On także zwrócił  się do ONZ podczas swojej wizyty.
Podczas i około tego czasu tych historycznych wydarzeń, miało miejsce pierścieniowe zaćmienie słońca 13 września 2015 roku i
natychmiast po tym 28 września był super księżyc w całkowitym zaćmieniu nad wschodnim wybrzeżem i Waszyngtonem
DC. Był to ostatni z krwawych księżyców od 15 kwietnia 2014 roku. Te zdarzenia są znaczące w momencie tych historycznych
wydarzeń. To tak, jakby niebiosa oznaczały czas, Łukasz 21:25. Teraz cytat z biblioteki Neala Frisby. 

OBJAWIENIA NUMERYCZNE – W Biblii są starożytne kody numerowe i symboliczne figury itd. Niektórzy ze starodawnych
Ewangelistów badali niektóre z tych liczb, zatem wraz z pewnymi moimi wtrąceniami, damy je teraz tutaj w tym piśmie. Temat jest
bardzo interesujący i będziemy cytować dla przykładu – DZIEWIĘĆ -  Liczba dziewięć jest najbardziej niesamowitą liczbą pod
wieloma względami. Jest utrzymywana w wielkiej czci przez wszystkich, którzy studiują nauki okultyzmu; i w matematyce
posiada właściwości i moc, które nie są odnalezione w żadnej innej liczbie. To jest ostatnia z cyfr i dlatego wskazuje koniec; jest
znacząca w podsumowaniu sprawy. Jest podobna do liczby sześć, sześć będąca sumą swoich czynników (3 x 3 = 9), i (3 + 3 = 6),
dlatego jest znacząca dla końca człowieka i podsumowania wszelkich dzieł ludzkich.  Dziewięć jest dlatego Liczbą Końca lub
Sądu, gdyż sąd jest oddany Jezusowi jako „Synowi człowieczemu” (Jan 3:27, Dzieje 17:31).  To wskazuje na kompletność,
koniec i kwestię wszystkich ludzkich spraw – sąd człowieka i wszystkich jego dzieł. Jest to czynnik 666, który wynosi 9 razy 74.
Lecz 666 był sekretnym symbolem tajemnic starożytnych pogan związanych z kultem Diabła. To jest dotąd sekret łączący
pomiędzy  tymi  starożytnymi  tajemnicami,  a  ich  nowoczesnym  odrodzeniem  Spirytualizmu.  I  prowadzi  do  wieku  cyfrowej
elektroniki w Ap. 13:16-18. – Jest to kult szkarłatnego księcia (fałszywy bóg). – „Tak, jak mówią Pisma, od 1997-99 będzie
prowadzić do światowych najbardziej zdumiewających wydarzeń!” Jeżeli odwrócisz 666 do góry nogami, otrzymasz 999 – od tego
momentu, cała ziemia zamieni się w całkowicie nowy system! I od 1999 – (Jesień 2001) 2003 zanotowało gigantyczne zdarzenia!
Pamiętaj,  Salomonowi przynosili  666 szekli  złota każdego roku! Więc ta liczba jest  związana ze złotem! „Gdyż antychryst
będzie miał władzę nad wszystkimi cennymi rzeczami, by wesprzeć swój system i znak!” (Dan. 11:43) Sądy Boga w Hag. 1:11
są ponumerowane w dziewięć szczegółowych: „I wołam o suszę na lądzie i w górach i w uprawach w młodym winie i w oliwie i na
tych, których wyda ziemia i na ludzi , i na bydło i na wszystkie prace rąk ludzkich. – Przeczytaj Ap. 6:5-6 – Ap. 11: 3-6) – Wielki
ekonomiczny wstrząs kieruje się ku zniszczeniu całej struktury finansowej świata!  Końcowym rezultatem będzie recesywna,
inflacyjna depresja, siła, której nigdy nie doświadczyliśmy. Miliony ludzi będzie bez pracy, miliony będą głodne. Bunty, zabójstwa,
grabież zmiecie narody! – „To zdecydowanie wydarzy się blisko czasu Wielkiego Ucisku, do momentu, gdy dobrobyt (nowy
system) będzie odrodzony z chaosu!”  Zwą to poważną operacją, aby wprowadzić społeczną i strukturalną zmianę dla USA! –
Wszystko to będzie związane ze światowym systemem religijnym! (Łukasz 21:35-36) Przyszłość jest teraz i trwa (Ap. Rozdziały
17 & 18) „Obudź się Ameryko! – Obudź się, powiedział Pan, noc nadejdzie wkrótce!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca  wydaje  książkę pod tytułem  „Prophet  in  Eclipse”, jak  również  DVD „God Calculates”.  Teraz pozwól,  że
opowiemy  o  naszym  najbardziej  wyjątkowym  projekcie: duży  ładunek  z  10 000  tys.  kilo  materiału  Brata  Frisby  został
załadowany na kontener  i  wypuszczony z Long Beach CA 4 czerwca 2017 roku,  przybył  do Południowej Korei  16 czerwca,
następnie do Szanghaju w Chinach 23 czerwca, gdzie został przetransferowany na inny statek i wypłynął do Singapuru 2 lipca,
potem do Malezji 4 lipca, a następnie do Cape Town, Południowej Afryki 21 lipca i Apapa w Nigerii 28 lipca i do ostatniego miejsca
przeznaczenia, Lagos w Nigerii 30 lipca 2017 roku, dokładnie na czas    wakacyjnych spotkań w Afryce! Wszystkim tym, którzy
pomagali i wspierają tą posługę, Bóg da wyjątkowe błogosławieństwo na każdego i wszystkich was za tą misyjną pracę. Niech
mądrość Jezusa cię wspiera i prowadzi.     

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “God Calculates”
“The Image, 666, Electronic Brain”                         Również dostępne: “Visions, Cycles and Prophecy”
“The Coming of the Lord”                           ($20.00/szt. donacja)                         
“The Last Generation”                                                                             Postbus 7
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