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Drogi Partnerze w Żniwie,

Ważne cykle i daty, o których pisałem, teraz możemy zobaczyć ich ważność. Każdego razu, gdy czytasz wiadomości,
zniszczenie i przemoc ma miejsce i będzie się nasilać, nawet poza datami, które umieściliśmy w minionych listach. Mam ważne i
aktualne proroctwo z biblioteki Brata Frisby. „Pamiętaj, świadectwem Jezusa jest duch proroctwa – przyszłość!” (Ap. 19:10)
Te wydarzenia nadejdą. A teraz Brat Neal Frisby.
Nadejście Nowego Wieku – „Pisma ujawniają nam kilka wydarzeń, które pojawią się bezpośrednio podczas Wielkiego
Ucisku i później. Ale jest niewiele powiedziane odnośnie wydarzeń, które do tego prowadzą. Lecz przez dar proroctwa będziemy
się starać pokazać wydarzenia poprzedzające Wielki Ucisk i te podczas Wielkiego Ucisku, Armagedon, itd. Nadchodzące
zdarzenia będą bardzo dramatyczne i wstrząsające ziemię! Niezwykłe i wielkie niebywałe zmiany wyjdą na jaw! - Nadchodzące
wydarzenia połączą się w apokaliptycznych wyrokach Księgi Objawienia! – Teraz zawsze o tym pamiętaj, Kościół zostanie
pobrany od 3½ do 7 lat przed tym, jak skończy się Wielki Ucisk!” – „Świat jest na krawędzi zagłady. Całkowita zmiana
zmieniająca samą naturę ludzkiego życia, wydarzenia, jak nigdy dotąd, ziemia stanie się nowym imperium przez tego człowieka
wskazanego w II Tes. 2:4. Dan. 11:36-39 opisuje jego ogromny pałac lub fortecę, która prowadzi do ohydy spustoszenia –
ostatecznie pozostawiając ziemię niemal jałowym pustkowiem! Będzie On wspierał świat fantazji, prowadzący do jego
uwielbienia; super dyktator przychodzący w aniele światła, mający do czynienia z elektroniką, z jego dziwnym bogiem i niemal
żywymi komputerami!”
Przyszłość – „W nadchodzących latach cywilizacja będzie blisko upadku w dwóch różnych czasach! Za pierwszym razem,
człowiek będzie w stanie wyciągnąć się z tego. Nawet przed tym nastąpi to w mniejszym stopniu! I ostateczny upadek, moim
zdaniem, będzie miał miejsce. Także podczas tego okresu nastąpi wielki ruch ziemi i zmiany w kontynentach! Będą wielkie
wybuchy wulkanów, największe z trzęsień ziemi! Również miejscowo, ziemia otworzy szczeliny tak wielkie, jak Wielki Kanion
i pojawią się olbrzymie doły! Niektóre miasta w Azji i Japonii znikną w morzu zanim nasze pokolenie się skończy!” – „Również
Stany Zjednoczone i wzdłuż wybrzeża Kalifornii, będą wielce dotknięte w nie zbyt odległej przyszłości!” – „Część tego, co
widziałem ostatecznie doprowadzi do tego Pisma, Iz. 24:1, 19-20. Niektóre miasta, które nie zostały zniszczone przez
atomowe spustoszenie, będą dosłownie pochłonięte w całości ze wszystkimi ich mieszkańcami! – To Pismo najwyraźniej
odnosi się do tego, co widziałem w Ap. 16:19.”
Przyszłość – „Wynalazki ludzkie czy Boże Wyroki? – To zostało mi dane wiele lat temu, ale nie wydałem tego, aż do tej
pory! Zostały mi odsłonięte wielkie burze elektryczne, a pośród chmur wyglądało to jak jakaś wielka broń energiczna.
Pioruny elektryczne dały efekt (promieniowania) gamma lub kosmicznej błyskawicy! Powodem, dla którego mówię nowa
broń czy Boży wyrok jest to, że potężne błyskawice były również widziane na jasnym niebie w pogodny dzień! Było to
przerażające, ponieważ rozciągnęło się na kilometry terytorium i przynosiło zniszczenie! Uczucie było tak bardzo złowieszcze i
bardzo autorytatywne! – Również lód i woda zapaliły się od śmiercionośnych promieni i gorąca! Wydawało mi się, jak
gdybym był w ponad naturalnej sferze, a jednak to mogła być ludzka broń sięgająca i biorąca energię z innego wymiaru
podobnie do tego, jak rozdzielili atom! – Ale czy Bóg mógł nam dać pogląd przed tym, jak Eliasz wywołał ogień (lub
błyskawicę) z nieba? A także, jedną formą Bożego wyroku jest błyskawica oraz grzmot i jest to wspomniane wokół Tronu! (Ap.
4:5) To wymienia ogień! – I wszyscy pamiętamy, że w czasach Eliasza ogień i błyskawica Boga spowodowały zapalenie się
wody i jej wyparowanie! To, co ujawniłem powyżej jest przyszłościowe! – Jeżeli nie jest to człowiek, zdecydowanie będzie
posiadał on coś podobnego do tego, powodując całkowite zniszczenie i śmierć!”
Przyszłość – Rzeczywistość – „Po tym, jak mamy pewny ekonomiczny kryzys, będziemy mieć okropny i poważny kryzys na
całym świecie! I wszystkie papierowe pieniądze, które znamy dziś, na całym świecie zostaną ogłoszone bezwartościowymi!
Nowy elektroniczny system pieniężny zostanie zapoczątkowany. (Uprzednio zobaczymy wczesne tego etapy.) – Nowy sposób
kupna, sprzedaży i pracy nadchodzi! Nadzwyczajny dyktator wprowadzi świat w nową formę dobrobytu i szaleństwa! –
Fantazja złudzenia nigdy wcześniej nie widziana, ale to również skończy się zagładą! Przed tym, jak to wszystko będzie
miało miejsce, najgorszy światowy głód i wygłodzenie, jakiego świat nigdy nie widział wydarzą się, prowadząc do horroru
apokalipsy, czarnego i trupio bladego konia! (Ap. 6:5-8) – Koszmar terroru zaczyna się!” – „Och, jak wspaniale jest wiedzieć, że
wybrani będą z Jezusem!” Koniec cytatu.
Tego miesiąca mamy cenną książkę do wydania pod tytułem „From the Good Gold in Eden to the Bad Gold in Babylon”
oraz wspaniałe DVD, „Healing Over Elements.” Tym, którzy pomagają w tym miesiącu, wyślemy tę cenną książkę. Mamy wiele
projektów w toku. Wiedz również, że dostarczyliśmy wiele pudeł z książkami dla naszych zagranicznych partnerów na
nadchodzącą krucjatę we wrześniu. Twoja pomoc będzie bardzo ważna w tym miesiącu. Pilnie pracujemy nad naszą nową stroną
internetową. Moją modlitwą jest, by Jezus obdarzał cię i błogosławił ci za całą wspaniałą pomoc, którą udzieliłeś tej posłudze.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Dangerous Times”
“Fear And Patience”
“The Numbering of Babylon”
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Nowe wydane DVD: “Healing Over Elements”
Również dostępne: “Water, Fire and Thunder”
($20.00/szt. donacja)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

