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Drogi Partnerze w Żniwie,

Gdy wiek się skończy, świat jest w całkowitym złudzeniu. Przemoc i szaleństwo jest na każdym rogu. Nawet pogoda bije
rekordy, a ziemia się trzęsie. Jak gdyby nadeszło największe wydarzenie: przestawienie świata takiego, jaki znamy. – W 1967 Neal
Frisby napisał dwa zdumiewające proroctwa, że papież pojedzie do Izraela i rozpocznie większy pokojowy program. Papież
Franciszek pojechał do Izraela w 2014 roku i spotkał się z izraelickimi i palestyńskimi przywódcami, jak również z Żydami,
Katolikami, Ortodoksami i przywódcami Muzułmanów. A krótko po tym z Rosją i wieloma innymi światowymi przywódcami.
Następnym proroctwem jest całkowite zniszczenie naszego dwupartyjnego systemu, które będzie miało miejsce. Było wiele
problemów w Partii Demokratów, a zwłaszcza w Partii Republikańskiej. – Również Brat Frisby napisał w tym liście zdumiewające
wydarzenia, które nadejdą. A teraz kolejny proroczy list z biblioteki Neala Frisby.
ZEGAR TYKA – „Izrael jest Bożym proroczym wyznacznikiem czasu! I zostało powiedziane, że Jeruzalem wyznacza minuty.
Pisma wymuszają koniec czasu dla pogan! (Łukasz 21:24 jest wypełnione! Żydzi odzyskali miasto Jeruzalem. (1967) Teraz
chcą je jako swoją stolicę. Najwyraźniej narody są tym zaniepokojone, zwłaszcza Arabowie. Dlaczego? – Ponieważ jest to znak, że
czas jest krótki dla szatana!” (Ap. 12:12) „Nastała pełnia czasu dla pogan, kielich nieprawości został napełniony!” Dan. 8:23,
„Gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król (antychryst) o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne!”
Sposób, w jaki zostało to napisane jest jak gdyby był on już jakiś czas, lecz nagle zajmuje swoją pozycję! Mówi, że on rozumie
rzeczy, ukryte dla innych! To dotyczy szerokiego zakresu spraw. On jest jak zmagazynowany komputer ze swoją zawsze gotową
wiedzą i niegodziwością przykrytą religią, pokojem i dobrymi intencjami! – Będzie on stosował taką propagandę, o jakiej świat
jeszcze nie słyszał! Pracując ręka w rękę z szatanem, jest on nikim innym jak wielkim oszustem według Ezech. Rozdz. 28,
uwielbiony wszech i wobec przez swoją nadprzeciętną wiedzę, jest on ekonomicznym czarodziejem i ostrym handlarzem, który
ostatecznie doprowadzi do swojego upadku! (Dan. 11:36-45) Swoim planem pokoju i dobrobytu całkowicie zwodzi narody na
krótki czas!” Przez to, co dzieje się wokół Izraela, wiemy, że koniec jest bliski, a powrót Jezusa jest rychły!
EKONOMICZNY STAN ŚWIATA – „Wszystkie narody cierpią teraz z powodu inflacji. USA jest w tzw. pełzającej inflacji,
która z czasem może zmieni się w hiperinflację. Ten dzień nadejdzie, kiedy papierowy pieniądz wcale nie będzie miał
wartości!” – „Dano nam nadzwyczajne proroctwo, że wkrótce nadejdzie dzień, kiedy nastanie nowa ekonomia, nowy
społeczny porządek antychrysta, nowy system polityczny, a także nowa religia! Ponadprzeciętne komputery będą kierować z
ukrycia ekonomią i nikt nie będzie w stanie kupować ani pracować bez tych kodów znakowych! (Ap. 13:15- 18) – Pewnego dnia
karty kredytowe będą przestarzałe, następnie, najwyraźniej karty debetowe, najwidoczniej prowadząc do elektronicznego znaku!”
– „Będziemy mieć poważną inflację w pobliżu pobrania, lecz najgorszy rodzaj galopującej inflacji będzie mieć miejsce podczas
Ap. 6:5-6. ‘Kryzys – inflacja’ stanie się tak zła, że będzie wymagać całodniowej wypłaty, by kupić dwa bochenki chleba! – I całe
złoto jest gromadzone z dala! (Dan. 11:36-43) – Ekonomiczny znak kredytowy i wyznawczy jest nadany!” – „Czas jest krótki,
zróbmy wszystko, co możemy dla Chrystusa podczas, gdy zostało nam mało czasu do działania!”
OSTATNIE POKOLENIE – Jezus powiedział, „Zaiste powiadam wam, to pokolenie nie przeminie nim wypełnią się
wszystkie te rzeczy. (Mat. 24:34) – On mówił odnośnie wielu z tych wydarzeń, o których pisaliśmy już powyżej. To było
zwłaszcza związanie z pączkowaniem drzewa figowego, które oznacza, że Izrael będzie kwitł znowu jako naród!” – „Ten wielki
znak pojawił się 14 maja 1948 roku, a ‘Drzewo Figowe’ zostało ich narodowym symbolem, tak, jak było to przepowiedziane.
Wierzę, że jesteśmy w okresie przejściowym i żyjemy w pożyczonym czasie! Dlatego musimy obserwować znaki czasu i modlić
się!” – „Jezus powiedział, niech wszystkie Jego słowa i te proroctwa o przyszłości opadną do twego serca, ponieważ odnośnie
tego, co ludzie będą robić i mówić o Nim, warunki będą jeszcze gorsze na koniec wieku! Ponieważ nadchodzi wielkie wyzwanie
dla dzieci Bożych i będą one zaskarżone tak, jak Mojżesz był, kiedy wyprowadził Izrael, lecz wybrani wygrają i będą pobrani!” –
„Jezus powiedział, ‘Strzeżcie się kwasu (oznacza fałszywą doktrynę) współczesnych Faryzeuszy!’ Ponieważ będą oni
używali tylko części ze Słowa, by oszukać i nie ujawnić całej prawdy! I odciągną ludzi od właściwej mocy Boga do silnej
ułudy, ostatecznie jednocząc się ku światowej federacji kościołów! I książę ciemności wkrótce będzie miał światowy system tam,
gdzie chce! Zatem uważajcie!” Koniec cytatu. To pokazuje, że jesteśmy w najważniejszym momencie, słońce zachodzi i nie będzie
więcej czasu!
Tego miesiąca mamy cudowną książkę, którą wydaję pod tytułem „The Net of Reality”, jak również ważne DVD „The Spider's
Web.” – Chciałbym podziękować ci za twoje nieustanne wsparcie, gdyż wiem, że Jezus pobłogosławi ci i obdarzy wszystkich i
każdego z osobna i poprowadzi cię w tym najbardziej kłopotliwym czasie. Będę pamiętał o tobie w modlitwach.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Faith For Crises”
“Faith and Providence”
“It’s Finished! Saved, Healed, Believe It”
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Nowe wydane DVD: “The Spider’s Web”
Również dostępne: “God’s Compassion Never Change”
($20.00/szt. donacja)
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