
Drogi Partnerze w Żniwach,

W  zeszłym  miesiącu  rozmawialiśmy  o  nadchodzącym  całkowitym  zaćmieniu  księżyca,  super  krwawym
księżycu.  Kiedy pisałem ten  list,  byłem w stanie  zobaczyć  zaćmienie  od  początku do końca.  Cóż za  cudowny i
piękny widok w niebiosach! Tak, jak Łukasz powiedział w Ewangelii  Łukasza 21:25, będą znaki na słońcu i na
księżycu. Wspomniałem również o okresie  od 18 do 31 października 2018 roku, że nie było plam słonecznych.
(14 dni) Podobne wydarzenie 300 lat temu przyniosło wyjątkowo zimną pogodę. Czy to może mieć wpływ na
naszą pogodę teraz? – Naukowcy mówią, że wir polarny upada. Oto, co to oznacza dla twojej zimowej pogody.
(Cytat)  – „Wybuch arktycznej  pogody zmierzający do Stanów Zjednoczonych może być pierwszą oznaką jeszcze
gorszych rzeczy, które nadejdą tej zimy, z oznakami, że cyrkulacja niskiego ciśnienia systemu wirujących wiatrów,
która  zwykle  utrzymuje  oziębłe  powietrze  zamknięte  na  biegunie  północnym została  zakłócona  i  podzielona  na
mniejsze  części.  -  Zakłócenie  w  tej  bestii  obracającej  się  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek
zegara, zwanej wirem polarnym, jest prawdopodobnie spowodowane po części przez ciepłe lato nad Arktyką
i  stosunkowo zimną  jesień  na  Syberii.  Jaki  to  ma skutek  dla  Stanów  Zjednoczonych  i  północnej  Europy?
Ciężka zima trwająca przez cały luty,  a może nawet do marca.”  -  Co za fantastyczna przepowiednia! -  Teraz
porozmawiajmy o nadchodzącej zmianie osi,  o której napisał Neal Frisby, a oto niektóre z pism, o których także
pisał. A teraz cytat od Brata Frisby.

ZIEMIA  UPADA  I  DRŻY –  „W  moich  wcześniejszych  pismach  powiedziałem,  że  oś  Ziemi  się  zmieni
ponownie w tym ostatnim pokoleniu.  Biblia  mówi,  że fundamenty ziemi są poza kierunkiem!  I  to  powoduje
nasze  ciężkie  pory  roku  burz,  tornad,  itp.  Ale  Pan  Jezus  zamierza  to  cofnąć  w  Millenium  i  jak  On  to  uczyni,
spowoduje  to  największe  trzęsienia  ziemi,  jakie  kiedykolwiek  widziała  Ziemia!  Wszystkie miasta  i  góry
upadną!” (Ap.  16:  18-21) „Stwierdziłem  również,  że  wybuchy  wulkanu  poprzedzą  to.  -  Teraz  niektórzy
naukowcy twierdzą, że na tej planecie będzie kataklizmowa zmiana bieguna, ziemia upadnie lub rozbije się!
Jezus  powiedział,  że  jeśli  nie  skróci  „czasu”,  żadne  ciało  nie  będzie  ocalone.  Ale  dla  wybranych,  te  dni
zostaną skrócone. (Mat. 24:22) - Iz. 24: 1, przeczytaj wersety 18- 20. „Dają doskonały opis przesunięcia osi
Ziemi! - Werset 6 mówi nam, że będzie to podczas wojny atomowej, kiedy ziemia jest spalona i pozostało niewielu
ludzi! - Proroctwo idzie naprzód!”

NAUKA gorączkowo pracuje  nad  kontrolą  pogody i  błyskawicą  jako  narzędziem niszczenia.  Najwyraźniej  w
miarę  upływu  czasu  tak  właśnie  czynią.  Ezechiel  38:  9,  „Ty  jednak  zbliżysz  się  jak  burza  i  przyjdziesz  jak
chmura po to,  by  nakryć kraj:  będziesz  tam ty  i  całe  twoje wojsko,  i  rozliczne narody z  tobą.”  -  Widzimy
również w jednym rozdziale, że grad spadnie o wadze 45 kilo.  Ap. 16:21, „I spadł na ludzi wielki grad z nieba,
każdy  kamień  o  wadze  talentu,  a  ludzie  bluźnili  Bogu  z  powodu plagi  gradu;  bo  jego  plaga była  wielka!”
Wszystko dzieje się radykalnie.

BÓG ZAWSZE ODKRYWA PRZYSZŁOŚĆ.  -  (Rodz.. 18: 17-19) – „W czym nie ukrywał przed Abrahamem
nadchodzącego zniszczenia.  I  święci  Boga również nie pozostaną w niewiedzy!  Podczas gdy nie poznamy dnia
ani godziny Jego Powtórnego Przyjścia, poznamy czas i sezon. (I Tes. 5: 4)  Koniec cytatu. – Cóż za rok do tej
pory! Pogoda z pewnością nam pokazała wielkie zakłócenia. Więcej o drastycznych zmianach w moich przyszłych
listach. 

W tym  miesiącu  wydajemy książkę  „The  Shekinah  Wheel”  i  DVD  „Dimensional  Prophecy”.   Nie  będziesz
chciał ich przegapić! - Trwa wielkie działanie Boga z naszymi zagranicznymi partnerami. Nie ma lepszego czasu,
aby pomóc w tej pracy Ewangelii. Dzięki waszej cennej pomocy możemy kontynuować te ważne dzieło ratowania
dusz.  Z pewnością będzie to docenione.  Jezus z pewnością będzie obdarzał i błogosławił tobie.  Będę pamiętać o
tobie w modlitwie. 

Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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