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Drogi Partnerze w żniwie,
Wydarzenia postępują bardzo szybko we wszystkich kierunkach na całym świecie. Nagłość wydarzeń jest definitywnie znakiem szybkiego
przyjścia Pana, który mówił, że te wydarzenia przyjdą tak jak powódź. Wygląda na to, że jeszcze nie zakończy się jedno wydarzenie, a już
zaczyna następne. To ewidentnie wskazuje na rozpoczęcie się nowego 7-letniego cyklu, w którym możemy się spodziewać wszystkiego.
Jezus będzie opiekował się swoimi ludźmi i prowadził ich w każdym kroku, teraz nastał czas, gdy człowiek nie może się wahać, bo ta ścieżka jest
prosta i wąska ! Lecz z pomocą Jezusa, będzie On prowadził i wspierał nas dopóki nie przyjdzie. Kielich niegodziwości jest już pełny. Wydarzyło
się wiele sytuacji, by pokazać, że sąd nad światem ma miejsce. Katastrofy i przemoc wydają się być normalnym porządkiem dnia. Wszystko
wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości nastąpi wielki wstrząs, trzęsienie ziemi, które będzie postępować wraz z przemocą (Łk
21:10-11). Każdy naród przeżył pewnego rodzaju katastrofę - Upały, fale, powodzie i ogień. Miliony ludzi są bez źródeł utrzymania i jedzenia. Te
wydarzenia przybliżą wszystkie narody razem do końca. Rozmawia się również o traktacie pokojowym na środkowym Wschodzie. Jeśli to
nastąpi, potwierdzi się nadejście nowego 7-letniego cyklu. To wydarzenie będzie jedną z ostatnich części układanki, która doprowadzi
do jednego światowego rządu kontrolowanego przez antychrysta. Głęboko wierzę, że będzie miało to miejsce nagle i bez ostrzeżenia. Teraz
spójrzmy jak brat Frisby to opisał. Teraz cytat Neala Frisby.
„Zbliżamy się do ostatnich etapów życia ziemi, ten najbardziej istotny moment dla wszystkich narodów jest właśnie przed nami. Jesteśmy w
momencie rozpoczynania końcowych proroczych kroków tego wieku. Ukryte proroctwa dziejów ujawnią się w nowy i zaskakujący sposób!
Ludzie Boga zobaczą je bardziej niż kiedykolwiek, lecz świat ich nie zobaczy ani nie zrozumie ich znaczenia!”- Izrael wraz ze Środkowym
Wschodem będą szczególnie wzięte pod uwagę. Żydowska świątynia będzie przewodzić w czasach, o których mowa wyżej! Dodatkowo,
podpiszą traktat o pokoju- umowę o oszustwie ze światowym przywódcą, który jest żywy i objawi się w przyszłym okresie czasu!”.
„Prawi mężczyźni ustanowili 13 pierwszych kolonii, które przeistoczyły się w to, czym są Stany Zjednoczone dzisiaj. A nieprawy człowiek
przeistoczy to w koniec w wielkim nieszczęściu!” „Przewiduję, iż teraźniejsze wydarzenia całkowicie zmienią losy życia naszej planety bardziej
niż wydarzenia ostatnich 6000 lat!” „Zobaczymy jak system Wielkiego Babilonu przejmuje ster!”- Co z gospodarką?-Tak jak wiecie, pisaliśmy
już wcześniej o recesji i dobrobycie. Jednakże, te dwie rzeczy nastąpią aby bardziej ograniczyć ekonomiczną i polityczną przewagę Ameryki.
Europejska wspólnota handlowa osiągnęła znaczącą pozycję pod względem politycznym i finansowym!- Niektórzy uważają, że stanie
się ona ostatecznie silniejsza i potężniejsza od Stanów!”- „Pamiętajcie, że gdy układ jest podpisywany,to Watykan również bierze w tym
udział!” „W pewnym momencie dolar upadnie i pojawi się nowy rodzaj pieniądza w formie oznakowania,marki!”
„Najpierw widzimy powstanie z Apokalipsy 17:1-5, a następnie zaprowadzi to do Apokalipsy rozdziału 13- Gdy widzimy pierwsze
wydarzenia, wybrani powinni całkowicie przygotowywać się do obudzenia i pobrania! To znak i świadectwo dla wszystkich ludzi Pana!”- „W
przyszłej erze wydarzenia będą miały miejsce nagle, jak powódź, wyjdą na jaw szybko; wszystkie naraz!”
„Co z pogodą? Eksplozja populacji połączona ze światowym głodem przyniesie straszne skutki!” „ Potężne burze zmiotą planetę. Powodzie w
jednym miejscu, w drugim susze”- „Bieguny i prądy morskie przyniosą zmiany pogody na skalę światową!”-(płyty tektoniczne) przesuwają się w
morzach, by zmienić położenie geograficzne różnych rejonów świata! Straszliwe przewroty i wstrząsy zaraz się wydarzą!” Koniec cytatu.
To z całą pewnością czas, by zrobić wszystko co w naszej mocy, aby poświadczyć o wszystkich tych wydarzeniach i dać przestrogę. O północy
rozległo się wołanie! (Mat 25:6). Ta wiadomość zawiera w sobie najbardziej wartościowe proroctwa, które zaowocowały w Specjalnym Liście
„Izrael- proroczy czas Boga” oraz „Znak Proroctwa- Wołanie o północy”. Udostępnię również DVD pod nazwą „Pole walki”- Pora żniw
wkrótce się skończy, więc zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Jezus pobłogosławi wszystkich tych, którzy pomagają w tej wiadomości ostatnich
czasów.
Twój brat w Chrystusie
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