
Drogi Partnerze w Żniwach,

W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o wirach polarnych, a także o początkach przesuwania się osi Ziemi.  - Naukowcy już
teraz ostrzegają „ziemski magnetyczny biegun północny zaczął się poruszać” ‘nieregularnie’ z prędkością tak szybką, iż
muszą tworzyć awaryjne aktualizacje do map wykorzystywanych przez elektroniczne systemy nawigacyjne.  Ziemskie
pola magnetyczne przesuwają się i naukowcy mówią, dlaczego pola magnetyczne Ziemi są w ruchu. Problem leży częściowo
w przesuwającym się  biegunie  i  częściowo w innych  przesunięciach  w  głębi  planety.  Płyny  kipiące  w  rdzeniu  Ziemi
generują większość pola magnetycznego, które różni się w miarę zmian głębokich przepływów. - W 2016 r. na przykład
część  pola  magnetycznego  czasowo  przyspieszyła,  głęboko  pod  północną  Ameryką  Południową  i  wschodnim  Oceanem
Spokojnym. Satelity, takie jak Swarm Mission Europejskiej Agencji Kosmicznej, śledziły to przesunięcie. Jednak, Naukowcy
twierdzą,  że pole magnetyczne zmienia się tak szybko, że muszą pilnie dostosować model.”  Kolejny poważny problem
nadchodzi - nowa technologia bezprzewodowa 5G. Naukowcy twierdzą, że może przynieść wiele zdrowotnych zagrożeń
ze względu na wysokie częstotliwości z nią związane. Niektóre kraje zakazały tego. Oni tworzą technologię, która działa jak
magia i iluzje, niczym prawdziwa rzecz, obrazy 3D, takie jak rzeczywistość wirtualna, powodując nieoczekiwane zmiany w
sposobie myślenia społeczeństwa; wierzą, że zło jest dobre, a dobro jest złe. (Więcej o tym później.) - Brat Neal Frisby napisał
następujący osobisty list do wybranego kościoła. 

Dlaczego cierpią prawi i prorocy? – Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  Mat. 5:45, „Abyście byli
dziećmi Ojca waszego, który jest w niebie; bo on sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”- Ale Bóg jest z Jego dziećmi w czasie ich próby! Ci niesprawiedliwi nie mają nic do
pomocy. Sprawiedliwy jest hartowany jak czyste złoto, które wypróbowano w ogniu. - Ap. 3:18: „Radzę ci kupić u mnie
złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i
balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.”- On jest Wszechmogący! (Izajasz 9:5,6) 

Wybrani zmieniają  się  w  nowy wymiar  wiary,  gdy zbliżamy się  do  Jego  powrotu!  -  Oto  piękne  Pismo  dla  ciebie
spełniające  się  teraz  i  manifestujące  się  w nadchodzących  dniach!  -  II  Kor.  3:  18, „My wszyscy z  odsłoniętą  twarzą
wpatrujemy  się  w  jasność  Pańską  jakby  w  zwierciadle;  za  sprawą  Ducha  Pańskiego,  coraz  bardziej  jaśniejąc,
upodabniamy się do Jego obrazu.”  - Kościół wchodzi także w duchową zasłonę różnej mądrości Boga! Obłok o mocy
pobrania!  -  Wszystkie  obietnice  zostaną  spełnione.  -  II  Kor.  1:  20-24,  „Albowiem ile  tylko obietnic  Bożych,  w Nim
wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę! - Kto nas zapieczętował Jego
duchem!”- mówi dalej Paweł,  „wiarą bowiem stoicie!” „Duch Boży porusza się nad wszystkim,  ale  jak tylko On jest
wezwany i jaka wiara jest, niech tak ci się stanie!” – „Oto mówi Pan, zawsze jestem obecny przy tobie. Nie przychodzę ani nie
odchodzę. Aby być dokładnym, jestem waszym pocieszycielem i zawsze pod ręką i nigdy na dystans! - Tak, nawet gdy wieje
wiatr, nie możesz go zobaczyć, ale wiesz, że tam jest, tak ja jestem zawsze z tobą, ale musisz to poznać przez wiarę i
zaufanie! - Żadne z moich obietnic nie zawiodą tych, którzy polegają na mnie! Mam na wyciągnięcie ręki wszystko,
czego potrzebuje mój lud! - Tak, wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, który wierzy i działa!” – „Oto mówi Pan, bądź pewny
i ucz się pism, które otrzymymasz w nadchodzących dniach!” - To zaczęło się od osobistej wiadomości dla ciebie, ale wtedy
Duch Święty zaczął mówić i dałem mu pełne panowanie, aby cię oświecić!” 

Tak, jak mówi Pismo, umysły ludzi są zwrócone ku chaotycznym wydarzeniom, a także wydarzeniom, które niczym
„godzina, o której nie myślisz”, w której On złapałby ich na nieoczekiwaniu. Więc na pewno możesz zobaczyć, że jest to
godzina stróża! Świat jest w najgorszym stanie od tysięcy lat. Ziemia jeszcze nic nie widziała. Zaprawdę, On strzeże Swoich
dzieci w takiej godzinie! Koniec cytatu.

W tym  miesiącu  zamierzam  wydać  List  Specjalny  pod  tytułem  „The  Gospel  Vision” -  idealny  na  czas,  w
którym  żyjemy,  jak  również  wspaniałe  DVD,  „Amazing  Evidence.”  -  To  niesamowity  czas,  aby  dołączyć  do
pomocy w tej  pracy ewangelii.  Twoja pomoc na pewno zostanie doceniona. Będę pamiętać o tobie w modlitwie i
jak modlimy się jeden za drugiego, Bóg zadziała w naszym imieniu. 

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                                            Nowe DVD: “Amazing Evidence”                                  
“God's Contentment”                                                      Również dostępne: “Dimensional Prophecy”                              
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