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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Będzie to dwuczęściowy zwój  listu. W zeszłym miesiącu musiałem pominąć pewne ważne informacje. A teraz cytat od 
Neala Frisby: „Świat żyje w przerażających i niebezpiecznych czasach. Możesz powiedzieć, tak szokujące wydarzenia, by 
spowodować upadek ludzkich serc; i to również było przewidziane, że się wypełni tuż przed powrotem Jezusa!  – W tym 
czasie siły niebios będą wstrząśnięte (testy atomowe, itd.)” – Łukasz 21:26 – Werset 25 „objawił światową rozpacz, poważne 
problemy, niepokój i strach na ziemi, cierpienie z rozterkami!” – „Biblia głosiła, że będzie czas zwłoki, niewielkie wahanie!  
(Mat. 25:5) – Lecz ci, którzy prawdziwie kochali Jezusa, nadal będą wyczekiwać wołania o północy! – Po tym wahaniu, 
wydarzenia miały mieć miejsce szybko!” – A teraz Część Pierwsza:

„Kiedy sprawdzamy Pisma, widzimy, że wszystkie pytania układają się w całość, tworząc kompletny obraz! Wielu ludzi 
zastanawia się, kiedy nastanie koniec tych wszystkich rzeczy i koniec tego wieku!” – „Uczniowie zadali Jezusowi takie same 
pytania.  On tłumaczy w Mat.  rozdz.  24 i  Łukaszu rozdz.  21,  wstępną wiadomość dotyczącą wydarzeń. Jednym istotnym 
wydarzeniem o którym mówił On, był znak światowej ewangelizacji!” – „Mat. 24:14, I ta ewangelia królestwa będzie być 
głoszona na całym świecie na świadectwo dla wszystkich narodów; a wtedy nastanie koniec (oznaczający koniec wieku)! 
Ta ewangelia oznacza pełnię mocy, rodzaju, o którym On nauczał! I dziś poprzez radio, publikacje i telewizję satelitarną, 
dotarli do większości świata! A reszta z nowoczesną technologią może zostać dosięgnięta w niedługim czasie. A Pobranie ma 
miejsce przed ostatecznym świadectwem! Gdyż musisz pamiętać, że dwaj prorocy nauczają potem przez 42 miesiące jako 
świadectwo dla  Hebrajczyków itd.!”  (Ap.  11:3)  „I  na koniec Wielkiego Ucisku,  kiedy ich zabijają,  Pan ich wskrzesza  i  
ponownie wstają na swych nogach! I jedynym sposobem, w jaki widzi to cały świat, że się to dzieje, jest poprzez światową 
telewizję (wersety 9-11) – Więc każdy może zobaczyć, że czas jest krótki!” – „Inni ludzie zadają pytanie kiedy pojawi się  
antychryst i znaki jego nadejścia?”

ŚWIATOWY PRZYWÓDCA – Pisma głoszą, że wkraczamy teraz do tej strefy czasu! – Dan. 8:23, „I w późniejszym 
czasie ich królestwa, kiedy występni idą na całość, powstanie srogi król i rozumiejący ciemne zdania” – „Kiedy zbrodnia  
osiągnie swoją pełnię i wiemy na pierwszy rzut oka, że wkracza to teraz w ostateczność! Następnie nagle, powstanie człowiek 
bez żartów i rozkazujący siłom!” – On jest na serio! To mówi, że rozumie on ‘ciemne zdania’ – rzeczy ukryte przed ludzkością 
– jest on bezczelny i biegły w oszustwie! Następny werset mówi, że będzie on wypełniony szatańską mocą! I zniszczy on 
świętych ludzi, czyli starożytnych ludzi, Żydów! Następny werset, wygląda on niczym geniusz, kiedy nastaje dobrobyt, jego  
dotyk jest  jak magia!  Rozumie on naukę i  jest  komercyjnym czarodziejem!” – „Wyciąga ludzkość z  przepaści  rozpaczy 
dotyczącej  ekonomii  i  stanu  świata!  A poprzez  pokój  zniszczy on  wielu  pogan!  W połowie  jego  rządów,  stanie  się  on 
najlepszym mówcą na świecie! (Dan. 7:20-25) On wejdzie do królestwa spokojnie z początku; będzie on pełen propagandy!”  
(Dan. 11:21) „Według pism Pawła, całe bezprawie, terroryzm i przestępczość, które dzisiaj widzimy jedynie zapowiada jego 
szybkie pojawienie się! Oczywiście, obiecuje on poprzez dyktaturę uwolnić ludzkość od wojen, głodu itd.!”

KONTYNUUJĄC –  „Wierzę,  że  ten  światowy  przywódca  teraz  żyje  i  pracuje  w  ukryciu  i  będzie  ujawniony  w 
wyznaczonym czasie!” – „Mat. 24:3, uczniowie Jezusa mówili, powiedz nam kiedy będą wszystkie te rzeczy? I przystąpił On 
do ujawniania im wielu tajemnic przyszłości! W wersecie 15, mówił on o ohydzie spustoszenia. On powiedział, kiedy widzisz, 
że stoi to tam, gdzie ‘nie powinno’, niech ten, który czyta zrozumie! Był to bożek bestii w Żydowskiej Świątyni! Lecz to 
wydarzenie dzieje się 42 miesiące po tym, jak światowy przywódca wznosi się do władzy!” – „On użyje światowej telewizji i  
komunikacji (nowej technologii), by oszukać tłumy; on nakaże wszystkim narodom, by go czciły i będzie to możliwe tylko za  
pomocą jego wizerunku w telewizji i w małych elektronicznych urządzeniach! Jednakże, będą oni go także czcić poprzez 
wizerunek jego bożków!” – „Pisma ujawniają 4 sposoby, na jakie ludzi zostają usidleni z bestią! Jego obraz, znak, imię, liczba, 
bądź liczba jego imienia!” (Ap. 14:11 – Ap. 15:2)

„To jest  nasza godzina poszukiwania dusz i  przygotowań wiary pobrania.  Wkraczamy w nowy wymiar mocy, szybką, 
krótką pracę.  Jezus przychodzi do swoich pracowników w żniwie! – I ci, którzy byli gotowi, poszli z Nim, i drzwi się  
zamknęły!” (Mat. 25:10) „On zmieni nasze ciało w uwielbione ciało! (Fil. 3:21) Będziemy jak Jezus i zobaczymy Go 
takim, jakim On jest!” (I Jan 3:2) Koniec cytatu. W przyszłym miesiącu będziemy kontynuować ten istotny zwój listu w 
Części Drugiej. 

Tego miesiąca wydaję List Specjalny pod tytułem „The Night Vision”, a także DVD „Twilight Visions” – Także, muszę 
poprosić o twoje modlitwy za moje siły, jak również twoją najlepszą pomoc, by kontynuować publikację tej wiadomości i 
umieścić  ją  na  stronie  internetowej.  Niech  ci  się  wiedzie  i  abyś  osiągnął  sukces!  (Jozue  1:8)  Gdy przyczyniasz  się  do  
przybliżenia żniw, Pan rozkaże błogosławieństwo dla ciebie! (Pwp. 28:8).

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                Nowe wydane DVD: “Twilight Visions”
“World Attention!”                                                      Również dostępne: “The Spectacular”
“Catastrophes - Plus Faith”                                            ($20.00/szt. donacja)                         
“Deliverance”                                                                                                                                                 Postbus 71
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