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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Ogromne i ważne wydarzenia dzieją się w przyspieszonej prędkości.  Czas ustanawia tempo, że człowiek musi się trzymać całego 
słowa i mądrości Bożej! Tego miesiąca mam list proroczy z biblioteki Brata Frisby. Jest tutaj kilka ważnych wydarzeń, o których muszę  
powiedzieć.  Pojawiają się teraz największe plamy słoneczne na słońcu. Nie było czegoś takiego przez ponad sto lat. Naukowcy 
twierdzą, że powinno to mieć wielkie dogłębne efekty na ziemi przed tym, jak skończy się ten cykl słoneczny. Nadchodzą szybkie i  
dramatyczne zmiany. Każdy aspekt życia na tej planecie zmieni się. Będziemy kontynuować to w naszym następnym liście. Jest to istotny  
i ważny list. Przeczytaj cytat Brata Neala Frisby.

„Spójrzmy na prorocze wydarzenia i nagłe zamknięcie wieku tak, jak to przewidział Jezus”. „W godzinie, o której nie myślisz!” –  
„Weźmy krótką chwilę dla każdego wydarzenia”. – Znak epidemii, Mat. 24:7, I będą głody i epidemie! Nigdy w historii nie widzieliśmy 
tak wielu rodzajów trucizn w wodzie naszego narodu i na całym świecie!” – „Raz w historii, epidemia osiągnęła światowe rozmiary. Była  
to  czarna  śmierć  występująca  około  1348  roku.  Szacuje  się,  że  zginęło  około  35%  mieszkańców  świata!  Słowa  Jezusa  były  
przekonujące! . . . nastąpi jeszcze więcej. A teraz wynurza się okropne widmo, bakteriologicznej wojny diabolicznych zarazków jako broń  
wojenna! Najwyraźniej niektóre z nich będą związane z plagami z Ap. Rozdz. 8, 9 oraz 16. Zatem słowa Jezusa są prawdziwe, że nastaną  
epidemie. Ten wyraz odnosi się do rożnych rodzajów zarazków i trucizn. Wiele Pism potwierdza to na koniec wieku. Dawid widział wizję  
tego. (Ps. 91:6-7) To również tyczy się promieniowania. (Zach. 5:3-4) W połączeniu z tym, głód podniesie swoją szkaradną głowę, gdy 
wiek się zamyka!”

Żyjemy w niebezpiecznej  i  groźnej  godzinie,  ciemne cienie zagłady jednoczą się  jak nigdy dotąd! Nasz świat  pędzi  w kierunku  
zniszczenia szybciej, niż większość to sobie wyobraża!” – „Przed zakończeniem księgi Apokalipsy, Chrystus powiedział kilka razy, 
„Oto, nadejdę szybko” (Ap. 22:12) . . . ujawniając, że wydarzenia pojawią się nagle i niezauważalnie; biorąc świat znienacka!  
Prorok Daniel napisał na sam koniec wieku, że ludzie będą ciskać się tam i z powrotem z prędkością i otrzymają niesamowitą 
wiedzę!” (Dan. 12:4) – Dan. 9:26, „On powiedział, że koniec tego nastanie z powodzią! – Oznaczając, że wszystkie różne proroctwa 
na raz będą miały miejsce w tym samym czasie, oznaczając, że normalne rzeczy będą nienormalnymi w tym czasie, a wydarzenia nabiorą  
tempa! – Ujawniając, iż koniec wieku zakończy się wraz z gorączką finansowych, naukowych i politycznych zmian, które przytłoczą i  
dosłownie wstrząsną ziemią, przygotowując na antychrysta!” – Narody stoją w obliczu bankructwa szukając prowadzącej gwiazdy, by  
wydostać ich z problemów, (Ap. rozdz. 13).

„Nasza planeta ziemia jest w buncie i ta pozycja zmieni się bardziej na skalę światową pod koniec wieku. Cywilizacja znajduje się na  
kursie zderzenia z przeznaczeniem i nawet różni naukowcy mówią, że może upaść. Przestępstwo jest poza kontrolą, a moralność poszła w  
szaleństwo!” – „Tak, świat zmierza ku problemom niespotykanym w historii! A my, wybrani musimy przygotować się na przyszłość! 
Społeczeństwo nie ucieknie przed rychłym wyrokiem Bożym! Również pewne polityczne i religijne postacie wierzą, że świat przejdzie 
przez całkowity chaos lub zniszczenie i objawi pojawienie się antychrysta, oznaczenie ziemi, jako że świat zmierza ku katastroficznemu  
rozrachunkowi w Armagedonie”.  Dodatek wydawcy: Brat Frisby napisał ten następny artykuł, który był przewidziany w 1967.  
(Zobacz końcowy akapit  na Zw. #7,  część 1) (doskonałe wypełnienie!) „Jest  to również jeden mały aspekt  tego,  na co wskazuje 
humanizm!  – I  jest  związany z  religijnym humanizmem i  Kościołem Laodycei!”  (Przeczytaj  Ap.  3:14-17 i  Ap.  rozdz.  13)  .  .  .  (a)  
„Humanizm zaprzecza boskości Pana Jezusa Chrystusa! (b) Zaprzecza Biblii i istnieniu duszy! (c) Zaprzecza zbawieniu, niebu i piekle!  
(d) Wierzy, że nie ma absolutów, nie ma dobra, nie ma zła! (e) Że wartości moralne określa się samodzielnie i że możesz robić co ci się  
podoba!  (f)  Chce  usunięcia  charakterystycznych  ról  męskich  i  kobiecych!  (g)  Promowanie  wszystkich  grzechów  Sodomy  i  dużo  
więcej!”. . . (1) „Wierzy w swobodę seksualną, bez względu na wiek!” (2) „Uważa w aborcję!” (3) „Również eutanazję i samobójstwo!” 
(4) „Wierzy w równy podział bogactw, by zaprowadzić równość”. – (tak samo jak Komunizm) (5) „Chce usunięcia amerykańskiego 
patriotyzmu i wolnej przedsiębiorczości!” (6) „Rozbrojenie” (Ap. 6:2) (7) I stworzenia jednego świata, socjalistycznego rządu!” –  „Z 
czym jest to połączone? Przeczytaj Ap. rozdz. 13, pojawia się bestia! Silne złudzenie zwiastuje jego powstanie!” (II Tes. 2: 9-12)

Posłuchaj naprawdę uważnie. Duch religijny nadejdzie na naród! Ale zezwoli człowiekowi czynić wszystko, czego oni zapragną.  
System kościelny zalegalizuje grzech za pieniądze.  Nigdy nie  zobaczysz czegoś tak odrażającego!  (Ponieważ Bóg ich opuści!)  
Wkrótce znajdą się  w głodzie i  niekontrolowanych epidemiach choroby.  Inwazja miliardów niszczących robaków, insektów i  
szarańczy,  nigdy  wcześniej  nie  znane  człowiekowi.  Nadejdą  atomowe  horrory.  Teraz  warunki  pogodowe  zmieniają  się  w 
niszczycielskie rozmiary. Pismo jest na ścianie! Są oni zważeni na wadze i znaleźli się lekkimi. „Godzina jest późna, módlmy się o 
żniwo dusz!” Koniec cytatu. 

Tego miesiąca wydaję cudowny  List Specjalny dla wybranych pod tytułem  „Kościół Objawienia – Wybrani”, a także DVD pod 
nazwą „The Prophecies of Jesus”. To była transmisja telewizyjna. – Człowiek może zobaczyć ważność tej wiadomości. Tych, którzy 
pomagają, Jezus pobłogosławi i da powodzenie, oraz poprowadzi Cię w twoim życiu codziennym.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                  Nowe wydane DVD: “The Prophecies of Jesus”                         
“Who Will Listen”                                                                 Również dostępne: “The Most High”                               
“Great and Small Dilemmas”                                    ($20.00/szt. donacja)                         
“The Wisdom of God”                                                                                                                                          Postbus 71
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