
Drogi Partnerze w Żniwach,
Po raz kolejny wraz z końcem lata wkraczamy w jesień. Kolory zmieniają się, aby wskazać sezon, och jakie piękne kolory!

„Panie, Boże mój, wiele jest twoich cudownych dzieł,  których dokonałeś”, Ps. 40:5. „Ty jesteś Bogiem, który czyni
cuda!” Ps. 77:14 „Będę chwalił imię Boże pieśnią i wywyższam go z dziękczynieniem ”, Ps. 69:30 (31) . - Kiedy będziesz
czytać ten list, zbliżamy się do Święta Dziękczynienia, okresu, w którym możesz być wdzięczny za wszelką dobroć i ochronę,
jaką Pan nad nami zachował.  To jest nasz czas by dziękować i wychwalać naszego Pana i Zbawiciela. Jego mądrość z
pewnością towarzyszyła jego ludziom w tych trudnych czasach.

Mam do  napisania  kilka  niezwykłych  wydarzeń,  o  których  wiem,  że  będziesz  zainteresowany,  a  także  nadchodzące
zaćmienie. 30 listopada będzie półcieniowe zaćmienie księżyca. A 14 grudnia nastąpi całkowite zaćmienie słońca. - Zaszło
również bardzo dziwne wydarzenie. Orbita planety Merkury wokół Słońca trwa tylko 88 dni. Merkury był w opozycji do
Uranu przez 27 z tych dni i zakończył się koniunkcją Merkurego ze słońcem.  Nastąpiło kolejne niezwykłe wydarzenie w
lutym 2020r.: Trzy główne planety były w całkowitym połączeniu i zakończą się 4 grudnia. Następnym wydarzeniem będzie,
iż Jowisz i Saturn wkroczą do Wodnika dokładnie 20 grudnia. Cóż to był za rok z wielką pandemią Styczeń 2020.  Łukasz
21:25 „I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach; a na ziemi trwoga narodów bezradnych; wobec szumu morza i jego
nawałnicy”.  Rzeczy,  na które należy zwrócić uwagę w 2021r.:  Układ planetarny 10 lutego z Saturnem, Księżycem,
Wenus, Jowiszem, Merkurym i Słońcem, a wszystko to w konstelacji Wodnika. - Również cóż za poważna katastrofa
dotycząca pożarów, które zniszczyły wiele państw i  nadal trwają wraz z najbardziej  niezwykłą pogodą i niszczycielskimi
burzami na naszych wybrzeżach! Podczas pisania tego listu wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 7.6 w południowej części Alaski.
Przyjrzyjmy się, co może nadejść na północno zachodnim wybrzeżu. Kaskady miały ostatnio dużo uwagi. 300 mil (483 km)
na zachód od wybrzeża Oregonu, pod wodą, ziemia dudni, wskazując oznaki zniszczenia, które dopiero nadejdą. W
rejonie Kaskad znajduje się łańcuch 16 wulkanicznych gór. Notatka z biblioteki Neala Frisby.

„W naszych  najwcześniejszych  pismach  Duch  Święty  nawiązywał  o  nadchodzących  erupcjach  wulkanów,  również  w
związku  z  nimi  nadchodzące  wydarzenia!  ”  -  Uwaga:  „Rozległo  się  to  ostrzeżenie  o  alarmie”.  -  Agencja  U.S.  Służb
Geologicznych mówi: „Złowieszczy łańcuch geologicznych bomb zegarowych tyka na zachodnim wybrzeżu Ameryki, z
możliwością wybuchu w każdej chwili wulkanicznej furii, która zagroziłaby rozległemu obszarowi i milionom ludzi”.
Wulkany Kaskadowe leżą w szczególnie niebezpiecznym pasie wulkanicznym zwanym „pierścieniem ognia”, który otacza
Ocean Spokojny.

„Chciałbym zamieścić kilka odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, aby przypomnieć nam o tym, co się dzieje i ma
dopiero nadejść!” Ag. 2:6 mówi: „Ja potrząsnę niebiosa i ziemię!” Czyż nie brzmi to jak wulkan? Ma również kilka znaczeń
niż to. Na przykład eksplozja atomowa wypełniłaby to Pismo! Iz. 24:20 ujawnia, że „ziemia będzie się zataczać tam i z
powrotem jak pijany i  jak  chatka będzie  się  chwiała! Przed  nami  wielkie  wstrząsy!  Na.1:3,5  ujawnia  „geologiczne
wstrząsy i kataklizmy! - (Uwaga: w 1700 roku Kaskady miały wielką erupcję i przeszły przez ogromną ilość drzew przez
wiele  mil  idąc przez ocean do wybrzeży Japonii,  powodując poważne zniszczenia.  Jest  to udokumentowane.)  -  Kiedy te
wydarzenia się pojawią, wszystko na zachód od autostrady międzystanowej 5 może zostać dotknięte, w tym San Andreas
Fault. -  Tykanie bomby czasowej dobiega końca w Ameryce!

„Czuję  się  prowadzony  przez  Pana,  aby  umieścić  tutaj  ten  fragment  Pisma  Świętego,  psalmista  przekazuje  bardzo
pocieszające słowa tym, którzy kochają Pana Jezusa! Ps. 46:1-3, „Bóg jest naszą ucieczką i siłą, bardzo obecną pomocą w
kłopotach! Przeto nie boimy się, choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań; Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem! Sela!” -  „Jezus jest wielkim obrońcą Swego ludu, jako że gromadzi ich na
pobranie!  ”  Koniec cytatu.  -  Brat  Frisby rozmawiał  ze mną zanim zmarł,  powiedział  on,  że wkraczamy w najbardziej
niebezpieczną godzinę na tej ziemi i powiedział, aby uważać, bo wchodzimy w nową erę absolutnych zmian w sposobie
rządzenia Stanami Zjednoczonymi! Pojawią się  największe wydarzenia i zmiany rewolucyjne dla świata. Lecz pamiętaj,
bez względu na niebezpieczne czasy i nadchodzące zmiany, Pan stoi z tobą! To jest godzina 91 Psalmu. 

W tym miesiącu wypuszczam nową książkę zatytułowaną „Carelessness - Last Days - Real Faith Remembers”. (3 kazania
w jednej książce). Również DVD „Prophetic Waves”. - Ponieważ wiek się kończy, chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, dla
tej aktualnej wiadomości.  Podczas wszystkich moich poszukiwań Pan obdarzył Swoich ludzi,  którzy wspierali wiadomość
Neala Frisby, szczególnym błogosławieństwem. Będę wspominał cię w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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