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„Cóż za prorocza era czasu! Widzimy znaki w każdym kierunku wskazujące na szybkie przyjście Jezusa! (Łukasz 21:25) – werset 26, 
„objawia, że serca ludzi osłabną ze strachu z powodu przytłaczających wydarzeń, które nadchodzą na ziemię!” – werset 34,  Jezus  
powiedział,  „Uważajcie na troski tego życia, powodujące  by ten dzień nie przyszedł na was znienacka!”  – „To samo w sobie 
pokazuje dokładny czas, w którym właśnie żyjemy! Ludzie, nawet niektórzy letni Chrześcijanie wszystko w swoim życiu przedłożyli 
przed Pana!”  – „Jezus powiedział, pamiętaj o żonie Lota, ponieważ spojrzała wstecz na troski tego świata i tego co w nim było, ona  
nigdy nie wyszła z aniołami, jak inni!”
„Jezus powiedział,  że  gdy wydarzą się  te rzeczy,  wiedzcie,  że blisko jest  wasze odkupienie!  Mówił  o wielu wydarzeniach 
pokazanych w Łukaszu rozdz. 21 i Mat. Rozdz. 24!  . . . I zdecydowanie widzieliśmy większość tych wydarzeń, które wypełniły się w 
naszym pokoleniu! Żyjemy w końcowych proroctwach dotyczących wybranego kościoła! Jest w przygotowaniu do Pobrania! . . . A my  
możemy przewidzieć, że nadchodzący Wielki Ucisk jest tuż za rogiem! . . . I oczywiście Armagedon zbliża się w niedalekiej przyszłości! . 
.  .  I  moce niebios zostały wstrząśnięte broniami atomowymi,  dając tej generacji ostrzeżenie już wiele lat wcześniej,  że ostateczna 
rozgrywka nadejdzie w naszych czasach!” – „Ziemia trzęsie się w posadach planety, ponieważ ogień jest wypluwany ze środka 
ziemi! Wybuchają wielkie wulkany na całym świecie jak potężna ognista trąba ostrzegająca o zmianach na ziemi, o kryzysie i  
o nadejściu Chrystusa!” – „Morza i fale burzą się, wzorzec pogody jest szalony! Głód i niedostatek przychodzi do wielu narodów!”
Uwaga: „Naukowcy dostrzegają  pęknięcia pod Los Angeles! Przewidują wielkie niebezpieczeństwo trzęsień dla całego obszaru Los 
Angeles!” – Nic dziwnego, że zniszczenie nadejdzie. W wielu obszarach w Kalifornii są miejsca, gdzie zaakceptowano satanizm! Oni 
rzeczywiście wzywają szatana i czczą go! Oni wliczają dzieci i młodych ludzi w tym złudzeniu!” – „Pewna młoda dziewczyna wyznała, 
że  była zmuszana do bestialstwa i  wszelkiego rodzaju seksualnych aktów z  przywódcami kultu,  wraz z jeszcze innymi dziwnymi 
rytuałami itp.!” (To było podane w wiadomościach). – „Oczywiście czarodziejstwo i satanizm rozprzestrzeniają się w całych Stanach  
Zjednoczonych! Kalifornia zawsze miała swój udział w złu i oczywiście jest stolicą filmów, które zdegradowały Stany Zjednoczone i  
resztę świata! . . . Ponadto są tam pękające linie pod Los Angeles i San Francisco, których płyty są w ruchu! Ciśnienie rośnie każdego 
dnia i wkrótce nastanie wielka konwulsja! Nory przyjemności będą pogrzebane, a wielkie światła zgasną! . . . A resztę pochłonie ocean!”
„Jesteśmy teraz w tak wielkim punkcie zwrotnym, w ludzkich sprawach tak ogromnych, że ludzie tego nie dostrzegają! Dotyczy to wielu  
wydarzeń, które wkrótce będą miały miejsce! Czas pokaże nam cień nadchodzących wydarzeń! Światowi przywódcy wprowadzą 
szybkie zmiany, jako że społeczeństwo wchodzi w punkt zwrotny! Krzywa czasu,  którą przewidziałem! .  .  .  Także nasz naród 
szykuje się do zmiany przywódców! To czy otrzymamy przywódcę w tym roku, którego przyjście widziałem, jest ciągle nie pewne w 
tym czasie! Lecz widzimy formowanie mające miejsce! Dokładny czas nie był mi nigdy dany . . . Moim zdaniem jest już blisko . . . lecz 
wiedz, że taki przywódca, o którym mówiłem, pojawi się w wyznaczonym czasie! Gdzie widzieliśmy pierwszą część proroctwa mającą 
już miejsce!”
„Widzimy  już  wielkie  i  niebywałe  zmiany,  wydarzenia  wstrząsną  główne  podstawy  społeczeństwa!  W  rzeczywistości  dogłębnie 
zmienią charakter ludzkiego przetrwania! Przewiduje postępy w przyszłości, które całkowicie przemienią wszystko, co będzie na tego 
drodze, zmierzając w nowym kierunku! Wizja nowego porządku świata jest teraz potajemnie wspierana przez wybraną grupę ludzi! To  
wraz z innymi wydarzeniami połączy się w apokaliptyczne wydarzenie Wielkiego Ucisku!”
„Wypełnia się proroctwo dotyczące kryzysów w naszych miastach! Problem narkotyków przytłacza ludzi wraz z innymi problemami,  
które dziś  niepokoją  miasta!  Wszystkie te  rzeczy pogorszą się! Zatłoczenie,  kultura Sodomy,  morderstwa,  hałas,  zanieczyszczenia, 
bunty i fale przestępczości!” – „Dane mówią, że z powodu tych rozwijających się sytuacji wielu ludzi o wysokich zarobkach uciekło z 
miast  i  podążają za nimi również ci  ze  średnim zarobkiem! Chcą oni  mieszkać na przedmieściach,  lecz później  i  te  miejsca będą 
zanieczyszczone tymi samymi  złymi rzeczami!”  –  „Jedynym bezpiecznym miejscem są ramiona Pana Jezusa,  to wtedy jesteś 
zadowolony! Bez względu na to, co ci się wydarzy, jesteś w stanie się z tym zmierzyć, ponieważ On nigdy nie zawiedzie, ani nie  
opuści swoich ludzi!”
„Widzimy,  jak  proroctwo  wypełnia  się  na  całym świecie!  Wojny  i  pogłoski  o  wojnach!  Widzimy chaos  i  niestabilność  w  każdym 
państwie! Na każdym kroku są światowe niebezpieczeństwa! – Niepokój, strach i rozterki są wszędzie!” – „Postępują oni w kierunku i 
przyjmą światowego przywódcę, który obiecuje im uwolnienie od wojen i przechwałki o daniu im dobrobytu! Proroctwo ostrzegło 
nas o czasie, w którym powstanie czarująca osobowość, w formie super ludzkiego dyktatora! (II Tes. 2:4)  – Biblia opisuje go 
jako bestię i będzie on posiadał władzę nad wszystkimi pokoleniami, językami i narodami! (Ap. rozdz. 13) . . . I przyjdzie na nich jak 
pułapka,  na  tych,  którzy  zamieszkują  całą  ziemię!”  (Łukasz  21:35)  –  „Dwie  szczególne  przynęty  zostaną  użyte  przez  tego 
przywódcę,  po to,  by ludzie znaleźli  się pod jego urokiem: Większość ludzi  jest  już właściwie bardziej  zainteresowana rozrywką,  
kupowaniem i sprzedawaniem, niż swoją własną duszą! . . . We właściwym czasie, w którym jedzenie będzie racjonowane i niedostatek 
z powodu światowego głodu, będzie to dla niego łatwą rzeczą, by wprowadzić swój znak posłuszeństwa i kultu dla mas niewierzących  
ludzi!  Ponieważ  będzie  on  super  oszustem  i  z  początku  będzie  religijny!  Lecz  w  końcu  okaże  się  satanistycznym  czarownikiem 
zagłady!”
„Wszystkie te  wydarzenia,  o których mówiliśmy są bardzo bliskie  realizacji!  Dlatego Pan porusza mnie,  bym o nich często pisał  i 
ujawniał stan rzeczy, które nadejdą!” – „Lecz Pisma nam mówią, ‘Wy nie jesteście w ciemności, by ten dzień nie nadszedł na was,  
jak złodziej. Dlatego nie śpijmy, jak robią to inni; lecz obserwujmy i bądźmy czujni!’ (I Tes. 5:4-6) . . . I tak długo jak słuchamy 
Słowa i piszemy tego rodzaju listy, tak długo nasi partnerzy będą czujni i gotowi na przyjście Pana! Wychwalaj Go!”

W Jego Szczodrej Miłości,
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