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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Ważne  rzeczy,  które  się  wydarzą  w  bardzo  bliskiej  przyszłości: nadejście  nowej  waluty  w  ramach  Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Chiny są teraz częścią MFW. Ostatnio, Rosja, Chiny dołączyły do sił na Środkowym Wschodzie; bardzo  
ważny krok. (Więcej na ten temat później.)  Najbardziej spektakularne w historii Ameryki zaćmienie słońca nadchodzące 21 
sierpnia 2017 roku. Totalne zaćmienie słońca od zachodniego wybrzeża do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. 
Nic podobnego do tego w ostatnich 400 latach! Poniżej ważny zapis z biblioteki Brata Neala Frisby.

„Spójrzmy  w  przyszłość,  a  także  na  wydarzenia  dziejące  się  teraz.  Narody  cierpią  z  powodu  międzynarodowego  kryzysu 
monetarnego, są one zdumione i zdezorientowane! Człowiek o surowym obliczu (bestia) i rozumiejący ciemne zdania pojawi się  
pośrodku światowych problemów!” „Było powiedziane, że w historii państwo może przetrwać kryzys i wyjść silniejszym, lecz 
jeszcze  żadne  państwo  nie  miało  dwucyfrowej  inflacji  i  pozostawało  demokracją! Uciekająca  inflacja  końcowo  rujnuje 
wszystkich,  łącznie  z  rządem!  Produkcja  zaczyna  być  wstrzymywana  i  nastaje  chaos!  Jedyną  alternatywą  jest  dyktatura,  by  
odzyskać porządek!” „Kiedy USA tracą swoją wolność, to nigdy nie powróci ponownie. Jest to faktem historycznym!”

„W przyszłości kilka głównych rzeczy jest do zaobserwowania, z którymi będzie zmagał się świat i ten naród, będą to niedostatki,  
kryzys pracy i dług narodowy. Będziemy mieć recesję i inflację zmieszaną z dobrobytem do momentu, gdy z kryzysu antychryst  
przywróci  dobrobyt  na  ograniczony  czas!”  –  „Bez  wątpienia  nadchodząca  ekonomiczna  burza  zmieni  lub  ponownie 
zaprowadzi  bogactwo  w  ręce  babilońskiego  systemu  na  poziomie  super  kościoła  i  państwa!”  –  „Rząd  może  użyć 
nadchodzącego kryzysu jako wymówki, by ostatecznie przynieść ścisłą kontrolę zapłaty i ceny pod systemem bestii!” (Ap.  
13:15-18) – „Także w przyszłości będą ekstremalne i wszelkiego rodzaju niedostatki (głód) wkraczając w Wielki Ucisk i  
pogarszając się; nawet wtedy dobrobyt nie będzie wiele oznaczał wraz z poważnymi niedostatkami! I jakie dobra pozostaną,  
będą kontrolowane przez system bestii poprzez system liczbowy!”

Ogromny  ekonomiczny  wstrząs  niebawem  zniszczy  całkowitą  finansową  strukturę  świata!  Końcowym  rezultatem  będzie  
recesywny,  inflacyjny kryzys,  wielkości  takiej,  jakiej  nigdy nie doświadczyliśmy.  Miliony ludzi  będą bez pracy,  miliony będą  
głodne. Bunty, zabójstwa i plądrowanie zmiotą państwa! – „To zdecydowanie pojawi się około czasu Wielkiego Ucisku do kiedy 
dobrobyt  zostanie  przywrócony z  chaosu (nowy system)!” „Ziemia  jest  ‘naznaczona’ i  na  koniec  Wielkiego Ucisku będzie 
brakowało jedzenia, sprzyjając Wojnie Armagedon!” „W Wielkim Ucisku, z jednej strony będziesz miał dobrobyt, a z drugiej głód!”  
– „W przyszłych dniach zaczniemy widzieć w mniejszy sposób to, co wydarzy się na większą skalę później!”

Drodzy  święci,  nie  bądźcie  oszukiwani  –  Szatan  i  jego  podwładne  siły  demoniczne  teraz  zaczynają  na  wszelkie  sposoby 
zapobiegać, krzywdzić lub niszczyć samych świętych i zniszczą ich najpierw jeżeli to będzie możliwe, lecz Bóg temu zapobiega! 
„Diabeł działa poprzez różnego rodzaju naukę – medyków, wiele poziomów rządu i poprzez wiele kultów i fałszywych systemów!”  
Przynosi to i będzie przynosić ograniczające oskarżenia przeciwko prawdzie! Właśnie poprzez ducha antychrysta mam definitywny  
dowód, zeznanie i świadectwo, że Szatan inteligentnie próbuje szkodzić na wszystkie możliwe sposoby tym, którzy będą pobrani i  
wierzą w Pana!  Lecz Pan powiedział, że będzie On chronił swoich wybranych w Jego władczych rękach przed diabłem. – 
„Więc, w przyszłych dniach nie bój się, powiedział Pan, jedynie wierz, obserwuj, módl się!”  Poprzez środki elektroniczne i 
komputerowe  itd.  Szatan  prawdopodobnie  ma  wiele  imion  prawdziwych  ludzi  Pełnej  Ewangelii  i  ujawni  je  dla  systemu 
babilońskiego. (Ap. rozdz. 17) – Lecz tuż przed znakiem, Pan zabierze swoich wybranych. (Ap. 12:5 – I Tes. 4:16-17) – „Och, jak  
wspaniale Jezus czuwa nad swoimi dziećmi!”

REWOLUCYJNY WIEK – najbardziej prorocza era dotycząca znacznych zmian w nauce, wynalazkach i technologii! Człowiek 
wprowadza się w 3ci wymiar i  próbuje stworzyć swoje elektroniczne i świetlne formy (wynalazki itd.),  by wyglądały niczym  
nadprzyrodzone bardziej od Boga. „Lecz w tym samym czasie Pan wylewa wcześniejszy i późniejszy deszcz i zastąpi wszystko 
co było kiedykolwiek wcześniej widziane!” – Wołanie o północy jest budzi się! Gromy jednoczą wybranych razem! Ciała świetlne 
wkrótce  wybuchną poprzez  groby,  gdy będziemy iść  w górę  w powietrzu  razem,  by spotkać  Jezusa!  –  Ostateczne proroctwa 
prawdziwych wierzących wypełniają się. Cóż za fantastyczny czas do życia! „Spójrz w górę, wkrótce niebiosa rozstąpią się w 
wielkim świetle i wszystko będzie skończone. Bądź gotowy! Koniec cytatu.

Tego miesiąca zamierzamy wydać książkę zatytułowaną  „The Tree of Spiritual Fruit”, a także DVD „Hard Cases Healed.” 
Otrzymaliśmy słowo i  podziękowania  od  naszych zagranicznych partnerów za  dar  literatury  Brata  Frisby.  Wiele  dusz  zostało  
ocalonych  i  zbawionych  z  powodu  twoich  starań,  by  pomóc  w  Bożej  pracy.  Twoje  dalsze  wsparcie  przyniesie  wiele 
błogosławieństw i dobrobytu od Pana za twoje wysiłki. Niech Pan nadal ci błogosławi i cię prowadzi. 

 Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                        Nowe wydane DVD: “Hard Cases Healed”
“Jesus! Salvation! Revelation!”                                     Również dostępne: “The Spider’s Web”
“The Wilderness Experience”                                ($20.00/szt. donacja)                         
“The Inner Man”                                                                     Postbus 71
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