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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Proroctwa końca wieku pojawiają się w każdym narodzie. Europa się rozpada. Szwajcaria pozostawiła euro i powróciła do ich własnej  
waluty. Grecja jest w takim długu, że nowy rząd ogłosił, że jest ona całkowitym bankrutem. Światowe imperia są oblężone. Potężne 
fale przestępczości, terroryści zabijający ludzi na skalę nigdy wcześniej nie widzianą, pogoda oraz trzęsienia ziemi powodujące 
olbrzymie zniszczenie. Jesteśmy w momencie,  kiedy człowiek nie zniesie  dźwięku doktryny,  ani  praktyk finansowych. Z każdym 
przechodzącym kryzysem,  świat  będzie  naciskany ku rychłemu przejęciu  antychrysta.  Świat,  który znaliśmy,  naprawdę  przeminął.  
Niemoralne  praktyki  osiągnęły  skalę  szaleństwa.  Wydaje  się  nie  mieć  limitu  to,  co  mogą uczynić.  Zwoje  opisały  to  wszystko  w  
proroctwach. A teraz pozwólmy Bratu Frisby opisać te grzeszne narody. 

Koniec Czasu Szybko Nadchodzi – „Znaki ostatnich dni właściwie przejmują ziemię. Wkrótce opuszczamy zmierzch; ciemność dla 
tej  planety  jest  tuż  za  rogiem!  Piasek  czasu  w  proroczej  klepsydrze  Boga  kończy  się!  Ten  naród  pędzi  ku  swemu  proroczemu 
przeznaczeniu! Podobnie jest ze światem! Iza. 17:12-13 objawia współczesny wiek ruchu, statków powietrznych, ultradźwiękowych  
wynalazków, itp.  Narody będą szumieć, jak szum wielu wód! Mówi, tłumy będą hałasować niczym szum morza! Jest to zwane 
szumem narodów!” – To daje doskonały opis ostatnich dni oraz, że Bóg skarci ich niczym toczącą się rzecz przed trąbą powietrzną!  
Ukazuje to narody, jako będące bardzo zajęte i przedsiębiorcze! Światowy handel jest tuż na horyzoncie; i więcej już się zaczęło. – Dan.  
12:4 zobrazował ten wiek olbrzymiej wiedzy i biegania tam i z powrotem! – W przyszłości wiek otworzy się na jeszcze większe cuda.  
Ludzkość jest u progu nowego wieku, który popchnie ich wkrótce ku nowemu światowemu rządowi!”

„Widzimy inny wzór tworzący się w wielu częściach świata, wliczając USA, i ten wzór idzie dokładnie jak Sodoma i Gomora poszły!  
Oni wszyscy razem byli zajęci wielką działalnością handlową!” – „Widoczny dobrobyt był widziany wszędzie! Lecz cała ta obfitość  
miała rezultat w szybkim procesie zła! – Ezech. 16:49-50, pokazuje sześć grzechów Sodomy!” . . . „Oto, pierwszym grzechem była 
duma do tego stopnia, że byli oni dumni z uczynków, ich buntu wobec Boga, ich bogactwa. Ich społeczność homoseksualistów nie była  
nikomu posłuszna! – Szatan w nich był dumny ze wszystkiego, czego dokonał!” – „Po drugie, dostatek chleba – Tak dużo, że zaprzeczali  
Bogu. Było to miasto, które żyło, by jeść, pić i weselić się z różnego odurzenia! – Ich przyszłość się kończyła, gdyż nazajutrz mieli  
umrzeć!”  .  .  .  „Po  trzecie,  obfitość  ‘próżniactwa’ w  niej  i  w  jej  córkach!  Było  łatwym  zarabianie  na  życie  w  miastach!  I  we  
współczesnych czasach ludzie pracują coraz krótsze tygodnie z większymi wakacjami!” – „Najwidoczniej to zwiększy się bardziej, gdy  
wiek się kończy z powodu wieku elektronicznego – komputerów i robotów. –  Więcej czasu będzie na bezczynność! Gdzie będą 
poszukiwać nowych wrażeń i przyjemności, żądz nie widzianych od czasów Sodomy, zdwojonej nowymi rodzajami narkotyków, 
które się pojawią!” – Uwaga: „Lata temu przewidziałem ludzi tworzących nowe rodzaje afrodyzjaków, które ludzie wąchali z butelek 
lub rurek! – Około tego samego czasu widziałem kobiety wkładające coś do oczu, by zmienić ich kolor! Dowiedzieliśmy się później, że  
były to kolorowe soczewki, by zmienić brązowe oczy w niebieskie, czerwone, fioletowe, zielone itd.! Nie rozumiałem tego całkowicie w  
tamtym momencie, lecz widzimy, że dzieje się to teraz. – Wiele wynalazków przyjemności jest przygotowywanych, gdy świat tonie 
w całkowitej ułudzie.  Jeżeli nie masz Zwoju #165, napisz po niego. W ostatnich kilku paragrafach, także ujawnia trend podobny do 
Sodomy!”

Po czwarte – „Oni nie dbali wcale o to, by pomagać innym. Jeżeli ktoś z nich głoduje, nie robi im to żadnej różnicy. Oni byli ślepi na  
czyjeś potrzeby duchowo lub w inny sposób! – Po piąte – „Byli wyniośli. Mówi to o arogancji i całkowitej pogardzie wobec innych! -  
Nie przyjmą poleceń od nikogo, w tym aniołów, które ich odwiedziły. Tak niegodziwi, jak jest Lucyfer, on jest dumny, a ci ludzie zostali  
ukształtowani na jego podobieństwo; bunt wobec Najwyższego! Świat wkroczy w szatański kult poprzez antychrysta!  Nikt nie mógł 
przekroczyć bram miast, jeżeli nie zgodził się na ich znak grzechu!  - Ich moralność była odwrócona, bestialstwo, dziwne ciała, 
homoseksualiści wliczając setki innych rodzajów żądz, w tym czary, ofiary i bożki!” – Po szóste – „Dopuszczali się obrzydliwości,  
dlatego Pan ich zabrał. Byli całkowicie oddani swoim występkom! – Byli oni w nieokiełznanej żądzy 24 godziny na dobę! Nie ma 
wystarczająco  miejsca,  by  to  wszystko  pokazać,  lecz  możesz  przeczytać  Rodz.19:4-10  oraz  Rzym.1:26-27  dla  całego  opisu  tych  
niewypowiedzianych warunków w ich czasie i zaczyna to istnieć coraz bardziej w naszym wieku!” – „Widzimy nowoczesny kościół  
ostatniego czasu w podobnych warunkach!” (Ap. 3:17), Ponieważ mówisz, jestem bogaty i pełny w dobra, niczego mi nie potrzeba; 
(wyniosły) a nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i nędzny, i biedny, i ślepy, i nagi.” – „Lecz podobnie do Sodomy, ogień i siarka nadejdą z 
nieba  na  nich  w wielkim atomowym zniszczeniu!”  –  „Wiek  kończy się  ostatecznie  wojną  orbitalną  i  rakietową!  Wszystko  naraz  
widziałem niczym apokaliptyczny błysk ognia nad Środkowym Wschodem – Oraz USA uniosły się niczym dym płonącego paleniska na 
ziemi jakby setki wybuchających wulkanów! – Atomowe płomienie rozprzestrzeniające się na zewnątrz i w dół wylewając się na inne  
kontynenty!  –  Była  to  zagłada  Armagedonu  używającego  atomowego  przycisku  wynalazków  energetycznych  człowieka  z 
kosmosu! – Automatyczny przycisk katastrofy! (I Tes. 5:3 – Zach. 14:12 – Joel 2:3 – Ap. 18:8)  – Uwaga: USA boją się, że narody 
arabskie będą posiadały bombę atomową. Koniec cytatu. Napiszę o tym później, że Rosja i  Chiny przyszli  teraz razem, napędzani  
sporami przeciwko Rosji. To tworzy światową katastrofę przybliżającą nas do Armagedonu. 

Tego miesiąca mam wspaniały List Specjalny pod tytułem „Prophecies Fulfilling”, a także ważne DVD, „Hell-A Place.” - Nadal 
rozwijamy stronę internetową i umieszczamy więcej kazań i Listów Specjalnych w internecie. To jest twoja szansa, by świadczyć światu,  
że Jezus wkrótce nadejdzie. Wiem, że Pan będzie nadal błogosławił ci i obdarzał za twoje wysiłki.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja       Nowe wydane DVD: “The Invincible Creator”                          
“Earth’s Cataclysms”                                                        Również dostępne: “Amazing Jesus!”                                     
“Be Ready”                                                       ($20.00/szt. donacja)                         
“The Sun is Setting”                                                                                                                                 Postbus 71
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