
Drogi Partnerze w Żniwie, 
Patrząc w to, co przed nami, w bardzo niedalekiej przyszłości rozpoczął się już ekonomiczny chaos.  Tak, jak wspomniałem w

moim ostatnim liście, w 2018 wiele wydarzeń ogłosi, że nie będzie więcej czasu. Teraz przybliżę przyszłe przewidywania ze
zwoju Brata Frisby. Jednym z powodów dla  pojawienia  się  pierwszego przewidywania  jest  to,  że Chiny,  Azjaci,  Japończycy i
niektóre  państwa arabskie  finansują  nasze  obligacje  skarbowe.  Można  powiedzieć,  że  są  naszą  nieograniczoną kartą  kredytową.
Ostatnio, wypowiedziano plotkę, jakoby Chiny i Azjaci myśleli o odcięciu naszego kredytu. To są znaki, które zdecydowanie będą
tam, gdy te przyszłe przewidywania będą miały miejsce.  Uwaga: 31 stycznia był księżyc w totalnym zaćmieniu, co nie miało
miejsca od 140 lat. – A teraz przepowiednie przyszłości z biblioteki Neala Frisby.

PÓŹNIEJSZE LATA SĄ BLISKO – „Według Ezech. 38:1-6, Rosja w ostatnich dniach będzie mieć 5 konkretnych państw, które
się do niej przyłączą w katastrofalnym ataku na Izrael! – Persja (Iran) – Etiopia – Libia – Gomer (Niemcy) – oraz Togarma (Turcja) –
a następnie z innego kierunku dołączą do nich Królowie Wschodu!” (Ap. 16:12 – Ap. 9:14-16) – „Chiny prawdopodobnie zerwą
relacje ze Stanami Zjednoczonymi kilka razy nim nadejdzie ostateczny wybuch!” – „Na koniec wieku ostatecznie Japonia dolaczy się
do tej inwazji wraz z innymi narodami azjatyckimi – tylko, by umrzeć w górach i dolinach Izraela!” –  „Pisma rysują trzy fazy.
Pierwszą główną częścią wojny jest prawdopodobnie, kiedy Rosja i powyżsi sojusznicy, włączając niektóre narody arabskie,
zaatakują Izrael! Druga część jest kiedy Królowie Wschodu dosłownie będą szarżować w kierunku Środkowego Wschodu!” –
„Trzecia jest kiedy wszystkie narody z antychrystem zmierzą się z nimi w walce! Jego Imperium jest podzielone!” (Dan. 2:40-
43 – Dan. 11:40-45) – Zach. 14:2, „stwierdza, że Bóg zgromadzi wszystkie narody tutaj do walki, wliczając Stany Zjednoczone!
Niektórzy ludzie zastanawiają się co było powodem. Jednym głównym powodem jest głód na całej ziemi i rzesze ludzi chcą więcej
udziałów w bogactwie antychrysta.” (Ap. 11:6) – „Wspomniano o głodzie w jednej z plag, które Bóg zesyła, kiedy ludzie są w
bożkach i niegodziwości!” – „Zdecydowanie wygląda na to, że Jezus przyjdzie w naszym pokoleniu, ponieważ proroctwa Izraela
wypełniają się stając się narodem w 1948! Kolejnym ważnym powodem jest to, że Jerozolima była odzyskana jako Żydowskie miasto
w 1967! Oraz inny istotny fakt, że Izrael czyni ją swoją stolicą!” (Uwaga edytora: Stany Zjednoczone będą pierwszym państwem,
które przeniesie swoją ambasadę do Jerozolimy w niedalekiej przyszłości.) –  „Teraz zbliżamy się do tego Pisma, Mat. 24:34, to
pokolenie kończy swój bieg! Zegar przeznaczenia prawie wybija ostatnią godzinę!” – „Komunikat o atomowych naukowcach
właśnie poruszył wskazówki bliżej północy! Mówią oni, że jeżeli coś się nie wydarzy szybko, większość życia zginie w przeciągu
mniej więcej kilku lat! – Co spowodowało ich opinie, oni obserwują sposób, w jaki Rosja toruje sobie drogę i otacza Środkowy
Wschód!”

ZNAKI POTWIERDZAJĄ, ŻE ZBLIŻA SIĘ KONIEC WIEKU – W naszych zwojach przewidzieliśmy lata temu większość
tego, co będzie tu powiedziane, opisanego za pomocą naukowej terminologii przez słynnego naukowca. On powiedział, że wielka
przemoc i możliwa rewolucja są na wprost i wydał te oświadczenia. Trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów: „Wzrastające siły pływów
bezpośrednio  lub pośrednio  wywołają  wulkanizm! Ponieważ siły  pływów rosną na  północnej  półkuli.  Jesteśmy w okresie
wzmożonego wulkanizmu!” (Uwaga edytora: Gdy przygotowywałem dla was ten list, wybuch wulkan w Japonii, w Alaskę uderzyło
potężne 7.9 trzęsienie ziemi.) – On przewiduje susze i głód. Z naukowego punktu widzenia, on czuje, że ścieżki burz zmienią się,
powodując  suszę  i  brak  żywności  w wielu  rejonach!  Te  zmiany także  przyniosą  huragany,  tornada i  fale  pływów.”  –  Przemoc
społeczna: „Dzisiejsze postawy etyczne są w głównej mierze takie same, jakie były w latach 1850tych, tuż przed Wojną Domową! –
Kiedy głównym celem jest siła, powiedziałbym przemoc i mam na myśli masową przemoc! – Zmierzamy w końcu do społecznej
rewolucji!” – Mark 13:19-20. „Nadchodzą dni cierpienia gorsze od jakichkolwiek od początków stworzenia!”  – „W Amos 8:9
prorok mówi, ‘W owym dniu’, oznaczającym późniejsze czasy, gdy Bóg spowoduje, że słońce zajdzie w południe i  on zaciemni
ziemię w jasny dzień!” To zdecydowanie nie jest zaćmienie, gdyż słońce przechodzi w noc za dnia! Pan najwyraźniej zmienia, w
owym czasie, osie tej planety! Podąża za tym katastrofalne wydarzenie! (Iz. 24:19-20) „Ziemia zbliża się do swojego wyznaczonego
czasu!  Lecz  przed  tym,  wiemy  również,  że  nastanie  światowy  głód  pożywienia!  (Ap.  11:6)  Koniec  cytatu.  –  Teraz  bardzo
interesujący fakt: w 1913 roku dług państwa wynosił około 1 miliard dolarów, szacunkowo około 363 dolary na osobę. Kiedy rząd
chciał wydrukować legalnie więcej pieniędzy, oni wydrukowali i kupili za te pieniądze złoto. Naród był w standardach złota. – Jak
dzisiaj: Państwo ma 20,6 bilionów długu, około 63,000 dolarów na obywatela, a dług na podatnika wynosi w tym czasie 170,000
dolarów. W przyszłości jest około 266 bilionów dolarów niepokrytych zobowiązań, którym stawiają czoło podatnicy USA! -  Na
początku tego listu zauważyłem, że ‘zaczął się ekonomiczny chaos’, a teraz możesz zrozumieć więcej jeśli chodzi o początek
listu.

W tym miesiącu wydaję cudowną książkę pod tytułem „Michael the Great Prince Stands Up!” oraz DVD, „God Calculates.” –
Gdy wkraczamy w Nowy Rok, nie ma lepszego momentu na wsparcie tej cudownej i ważnej posługi. Boże błogosławieństwa będą z
każdym i wszystkimi wami. Będę pamiętał o tobie w modlitwie.     

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “God Calculates”
“The Wind Bloweth”                                       Również dostępne: “World Changes”
“God’s Treasure Abounds”                             ($20.00/szt. donacja)                         
“Watchful – Who’s Ready?”                                                                    Postbus 7
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