
Drogi Partnerze w Żniwach,

Wkraczamy w ekliptyczny moment. Gdy to piszę, znajdujemy się w całkowitym zaćmieniu księżyca.  Jest to najdłuższe
zaćmienie krwawego księżyca w 21 wieku, trwające ponad 101 minut. Nie będzie podobnego przez kolejne 100 lat.  W
ostatnich  listach  pisałem o wojnach o zasoby naturalne  i  o  wojnach walutowych,  a  także  wojnach handlowych.  Uwaga,
niedawno Rosja sprzedała 100 miliardów w skarbach, jak również Chiny forsowały (popierały) walutę mającą pokrycie w
złocie. A teraz cytat z biblioteki Brata Neala Frisby. 

Nieoczekiwane zmiany we wzorcach życia społecznego, życie ludzi zmienia się i całkowicie zmieni się, jest manipulowane.
– Oni uważają, że zło jest dobre, a dobro jest złe. Dziękuj Panu za objawienie prawdy swoim dzieciom! – Zamierzają oni
stworzyć technologię, która działa jak magia i iluzje, niczym prawdziwa rzecz. Także Pan jest gdzieś w tym wszystkim, siły
niebios zostaną wstrząśnięte przez jakieś wydarzenie lub przez Jego własną rękę.

IM WIĘCEJ NAUKOWYCH WYNALAZKÓW walczących z  chorobami,  tym więcej  chorób i  wirusów nadejdzie.
Pracują  oni  nad  nowymi  rzeczami  dla  kosmosu.  Także  człowiek  będzie  próbował  sprawować  kontrolę  nad  pogodą,
błyskawicami i samymi żywiołami. Wszystko to spali na panewce w późniejszym czasie. Także dekada, począwszy od 2009,
rozpocznie cały nowy cykl, poczwórny, zapędzający świat w całkowicie odmienne społeczeństwo.  Biblia, Pisma  i ciała
niebieskie potwierdzają te niesamowite cuda Boże,  które są tuż przed nami. Z pewnością wkraczamy w godzinę o północy!
Jest to czas, by trwać na swojej wieży i czuwać. Chociaż może przeciągnąć się w czasie, to nadejdzie! To będzie niczym
gwałtowna powódź, zadziwiające i    nawet pewne niewiarygodne rzeczy, wydarzą się z tego co ludzie zrobią. 

DANIEL 12:4 – ujawnia prognozę, która pojawi się w połączeniu z powrotem Chrystusa! Wielu będzie w pośpiechu, by
dotrzeć  tam  i  z  powrotem  (wiek  odrzutowców  i  samochodów)!  –  „Wiedza  się  zwiększy!  Prorocze  znaczenie,  anioł
przepowiedział  wielki  wzrost  ludzkiej  wiedzy!  Wynalazek atomowej siły!” Jest  olbrzymia  ekspansja  ludzkiej  wiedzy.
Moglibyśmy przedyskutować setki rzeczy, lecz pozwól, że omówimy przepowiednię komputera. Komputery stają się prawie
jak ludzie! Możliwe, że w momencie wchodzenia w Wielki Ucisk, dziwne, demoniczne duchy mogą w nie wejść i przemawiać
do ludzi, dając im informacje, których nigdy wcześniej nie słyszeli! – Tak jak jest, niektóre komputery mogą wykonać miliony
kalkulacji w sekundę (teraz miliardy). Gdy wiek się skończy, informacje komputerowe wpadną w ręce dyktatora! Potencjalne
niebezpieczeństwo komputera i jego nadużycie wychodzi poza naszą wyobraźnię! – Nic dziwnego, w Ezech. 28:3 ujawnia
„fałszywego króla mądrzejszego od Daniela!” – Najwyraźniej ma on elektroniczny komputer do swojej dyspozycji wraz ze
wszystkimi sekretnymi informacjami!

W Ap.  13:13-17  – Widzimy ponownie  możliwości  tej  dziwnej  maszyny w połączeniu  z  mówiącym wizerunkiem!  –
Wspomniany ogień bierze prąd, w dodatku ogień atomowy, wraz z innymi różnymi cudami! Werset 16 ujawnia, że są oni w
stanie poddać dyscyplinie  całą ziemię dzięki  temu elektronicznemu urządzeniu!  Wielu słyszało o George’u Orwellu.
Napisał on książkę, w której powiedział, że świat rozwinie się w państwo policyjne, którego obywatele nie będą mogli zrobić
ruchu bez ujawnienia wszystkiego!  Ta książka była w tamtych czasach niczym science fiction!  Podał  datę,  mogło się to
pojawić  do  1984,  lecz  nagle  komputer  pojawił  się  na  horyzoncie  i  właśnie  widzimy,  że  niektóre  te  rzeczy się  dzieją  i
najwyraźniej zwiększy się to po stokroć.

Teraz, gdy to przeczytaliśmy, rozumiemy wszystkie moje Pisma oraz Biblię, mówiące nam o niesamowitych kataklizmach
na ziemi bez wchodzenia w szczegóły. Wiedza się zwiększy! Niesamowita ilość niespodzianek i nieoczekiwanych wydarzeń
zszokuje naród. Lecz w mgnieniu oka, kolejna katastrofalna pogoda ponad wszystkie inne i warunki ekonomiczne pojawią się
dotycząc  każdego  aspektu  społeczeństwa.  Antychryst  poprzez  używanie  bożka  elektroniki  w  połączeniu  z  innymi
magnetycznymi wynalazkami, będzie kontrolował ludność! W rzeczywistości, maszyny, które ludzie wynajdują ostatecznie
będą nimi  kontrolować w społeczeństwie  iluzji!  Widzimy jadącego Elektrycznego Jeźdźca,  Ap.  6:8,  „Podąża za  nim
śmierć i piekło!” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „Atomic Holocaust”, jak również DVD „Whosoever Will”. Nie ma lepszego
czasu niż ten, by wspierać tę cudowną wiadomość. Twoje cenne wsparcie przynosi wielkie rezultaty. Mamy teraz całkowicie
funkcjonującą  francuską  stronę  internetową  dla  działalności  Brata  Frisby,  NealFrisby.fr Niech cudowna mądrość  Pana i
błogosławieństwa będą z tobą. Będę się za ciebie modlił. 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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